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ЗАКОНИ

Закон за маслодайната роза

Вносител: Министерски съвет 
Комисии: Комисия по земеделието 

и храните (водеща); Ко-
мисия по регионална по-
литика, благоустройство и 
местно самоуправление; 
Комисия по здравеопаз-
ването; Комисия по ико-
номическа политика и 
туризъм 

Приет на: 16 януари 2020 г.; 
 обн., ДВ, бр. 9 от 2020 г.

Основна цел на Закона за масло-
дайната роза е опазването на масло-
дайната роза, традиционно отглеждана 
на територията на Република Бълга-
рия. В тази връзка законът урежда об-
ществените отношения, свързани със: 
създаването и поддържането на публи-
чен национален електронен регистър 
на розопроизводителите, розопрера-
ботвателите, обектите за производство 
на продукти от цвят на маслодайна 
роза и на насажденията от маслодайна 
роза; идентификацията и отглеждането 
на насажденията от маслодайна роза; 
изкупуването на цвят от маслодайна 
роза; производството и етикетирането 
на продуктите от цвят на маслодайна 
роза; изискванията към обектите за 
производство на продукти от цвят на 
маслодайна роза, към розопроизводи-
телите и розопреработвателите; науч-
ното обслужване в областта на розоп-
роизводството, статута и функциите на 
Консултативния съвет по маслодайна-
та роза; контрола върху дейността на 
розопроизводителите, розопреработва-
телите и обектите за производство на 
продукти от цвят на маслодайна роза.

Детайлно е регламентирана проце-
дурата по регистрация на розопроиз-
водителите, розопреработвателите и 
обектите за производство на проду-

СПРАВКА 
ЗА ЗАКОНОДАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ
НА 44-то НАРОДНО СЪБРАНИЕ 

ДЕВЕТА СЕСИЯ 

1 януари 2020 г. – 31 юли 2020 г.

ПОСТЪПИЛИ ЗАКОНОПРОЕК-
ТИ

Общо 127

От народни представители 84

От Министерски съвет 43

ПРИЕТИ ЗАКОНИ 72

ПОСТЪПИЛИ ПРОЕКТИ  
ЗА РЕШЕНИЯ

Общо 115

От народни представители 101

От Министерски съвет 14

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ 92

ПОСТЪПИЛИ ПРОЕКТИ  
ЗА ОБРЪЩЕНИЯ И ДЕКЛАРА-
ЦИИ

Общо 2

От народни представители 2

ПРИЕТИ ОБРЪЩЕНИЯ 
И ДЕКЛАРАЦИИ 2

ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

Общо 75

Редовни пленарни заседания 66

Извънредни пленарни заседания 9



Четиридесет и четвърто народно събрание8

кти от цвят на маслодайна роза, коя-
то се извършва в публичен национа-
лен електронен регистър, поддържан 
от Министерството на земеделието, 
храните и горите.

Специално внимание в закона се 
обръща на идентификацията на на-
сажденията от маслодайна роза, като 
данните от нея са публични.

Предвидено е задължение за ро-
зопроизводителите ежегодно да уве-
домяват съответната общинска служ-
ба по земеделие за всички създадени 
и/или изкоренени през последните 
12 месеца насаждения от маслодайна 
роза. Законът предвижда, че след 1 
януари 2022 г. насаждения от масло-
дайна роза в страната ще могат да се 
създават само от сертифициран по-
садъчен материал, който отговаря на 
изискванията на Закона за посевния 
и посадъчния материал. 

Изкупуването на цвят от масло-
дайна роза ще се извършва само въз 
основа на писмен договор, сключен 
между вписани в публичния регис-
тър розопроизводители и розопре-
работватели, като с цел защита ин-
тересите на заетите в бранша лица 
законът регламентира и задължи-
телните реквизити на договора. Из-
купуването ще се извършва само в 
обекти за производство на продукти 
от цвят на маслодайна роза, които 
са вписани в публичния регистър или 
в пунктове за изкупуване на цвета, 
определяни ежегодно със заповед на 
кмета на съответната община.

Законът въвежда редица изисква-
ния, относно производството и етике-
тирането на продукти от цвят на мас-
лодайна роза, включително относно 
обектите за производство. Предвидено 
е задължение за всички розопроиз-
водители ежегодно да подават декла-
рации за сключените през текущата 
стопанска година договори с розопре-
работватели за реализация на произве-

дения от тях цвят от маслодайна роза, 
както и декларации за количествата 
произведен и реализиран цвят от мас-
лодайна роза. Аналогично е предвиде-
но и задължение за розопреработвате-
лите да подават ежегодно декларации 
за сключените от тях договори с ро-
зопроизводители за изкупуване и/или 
преработване на цвят от маслодайна 
роза, както и декларации за количе-
ствата изкупен и преработен цвят от 
маслодайна роза по сключените за те-
кущата стопанска година договори.

Специално внимание в закона е 
обърнато на научното обслужване в 
областта на розопроизводството, кое-
то се осъществява от Института по 
розата и етеричномаслените култури, 
от научни организации и висши учи-
лища в страната, както и от други 
физически и юридически лица, чиято 
дейност е свързана с производство-
то и/или преработването на етерич-
номаслени и лечебни култури. Във 
връзка с осъществяването на държав-
ната политика в областта на розоп-
роизводството и розопреработването 
към министъра на земеделието, хра-
ните и горите се създава Консултати-
вен съвет по маслодайната роза. 

Законът регламентира подробно 
дейностите по контрол върху дей-
ността на розопроизводителите, ро-
зопреработвателите и обектите за 
производство на продукти от цвят на 
маслодайна роза и органите, които 
го осъществяват.

В преходните и заключителните 
разпоредби се предвижда създаването 
и въвеждането в действие на публич-
ния регистър по чл. 3 от закона, да се 
извърши в едногодишен срок от вли-
зането на закона в сила, като датата 
на въвеждането в действие на регис-
търа да бъде определена със заповед 
на министъра на земеделието, храни-
те и горите. Законът предвижда, че до 
въвеждането в действие на регистъра 
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общинските служби по земеделие съз-
дават и поддържат информационни 
бази данни, в които вписват по реда 
на закона съответните розопроизво-
дители, розопреработватели, обекти 
за производство на продукти от цвят 
на маслодайна роза и насаждения 
от маслодайна роза. Информация-
та от базите данни се публикува на 
интернет страницата на съответните 
областни дирекции „Земеделие“ при 
спазване на търговската тайна и на 
Закона за защита на личните данни. 
В едномесечен срок от въвеждането 
в действие на регистъра по чл. 3 Ми-
нистерството на земеделието, храните 
и горите осигурява служебно вписва-
не в него на информация, документи 
и други данни от съответните инфор-
мационни бази данни.

Предвидено е в срок до 30 юни 
2021 г. да се извърши идентифика-
ция на съществуващите към датата 
на влизането в сила на закона пло-
щи с насаждения от маслодайна 
роза. За целта министърът на земе-
делието, храните и горите или опра-
вомощени от него длъжностни лица 
със заповед назначават комисии за 
извършване на идентификацията, в 
състава на които се включват пред-
ставители на Изпълнителната аген-
ция по сортоизпитване, апробация и 
семеконтрол, Института по розата и 
етеричномаслените култури и пред-
ставители на съответната областна 
дирекция „Земеделие“. Идентифика-
цията на площите с насаждения от 
маслодайна роза ще се извършва във 
фенофаза „цъфтеж“, след проверка на 
място, извършена в присъствието на 
собственика или на негов представи-
тел. За резултата от проверката съот-
ветната комисия изготвя констативен 
протокол по образец, който съдържа 
информация за площта и местона-
хождението на насажденията, и вида 
на маслодайната роза. Протоколът е 

официален документ, който удостове-
рява вида на маслодайната роза. 

ЗАКОН ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА 
СПОРАЗУМЕНИЕ В СФЕРАТА НА 
СОЦИАЛНАТА СИГУРНОСТ МЕЖ-
ДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И 
КВЕБЕК

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

алната и демографската 
политика (водеща); Коми-
сия по бюджет и финанси; 
Комисия по външна поли-
тика

Приет на: 22 януари 2020 г.; 
 обн., ДВ, бр. 10 от 2020 г.

Споразумението в сферата на со-
циалната сигурност между Републи-
ка България и Квебек, наричано 
по-нататък „Споразумението“, е раз-
работено от двете страни при пред-
варителни консултации въз основа 
на общоприетите принципи и норми 
на международното право в областта 
на социалната сигурност. Делегация 
за разработването и подписването 
на това Споразумение с Квебек се 
съдържа в изричната разпоредба на 
чл. 27 от Спогодбата за социална си-
гурност между Република България и 
Канада, в сила от 1 март 2014 г. Спо-
годбата с Канада дава възможност за 
сключване на договорености с всяка 
отделна провинция на Канада по от-
ношение на всеки въпрос от областта 
на социалната сигурност, който по-
пада в юрисдикцията на канадските 
провинции, а пенсионният план на 
провинция Квебек не е регулиран 
на федерално ниво. В пакет с вля-
злата в сила Спогодба с Канада това 
Споразумение ще даде възможност 
на лицата, работили в България и в 
Квебек, да реализират както пенси-
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онните права, зависещи от пребива-
ване по федералното законодателство 
на Канада, така и пенсионни права, 
зависещи от вноски по квебекския 
пенсионен план.

Споразумението се основава на 
принципите за еднакво третиране на 
лицата; износ на пенсии; приложи-
мост само на едно законодателство 
по отношение задължението за оси-
гуряване и сумиране на периодите на 
осигуряване. 

ЗАКОН ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА 
СПОГОДБАТА ЗА ПЕНСИОННО 
ОСИГУРЯВАНЕ МЕЖДУ ПРАВИ-
ТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛ-
ГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА 
РЕПУБЛИКА АЗЕРБАЙДЖАН, ПОД-
ПИСАНА НА 6 НОЕМВРИ 2019 Г. В 
БАКУ

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

алната и демографската 
политика (водеща); Коми-
сия по бюджет и финанси; 
Комисия по външна поли-
тика

Приет на: 23 януари 2020 г.; 
 обн., ДВ, бр. 10 от 2020 г.

На 6 ноември 2019 г. в Баку от ми-
нистрите на труда и социалната по-
литика на Република България и на 
Република Азербайджан е подписана 
Спогодба за пенсионно осигуряване 
между двете правителства. Влизането 
є в сила ще създаде възможност на 
лицата с осигурителен стаж в Бъл-
гария и Азербайджан да реализират 
своите осигурителни права.

На следващо място Спогодбата се 
основава на принципите за еднакво 
третиране на лицата, износ на пен-
сии, приложимост само на едно зако-
нодателство по отношение на задъл-

жението за осигуряване и сумиране 
на периодите за осигуряване.

В материалния обхват от българска 
страна е включено законодателството 
в областта на държавното обществе-
но осигуряване, което включва пен-
сии за осигурителен стаж и възраст, 
пенсии за инвалидност поради общо 
заболяване и наследствени пенсии.

В персоналния обхват на Спогод-
бата са включени гражданите на до-
говарящите се страни, които са или 
са били под действието на законода-
телството на едната или на двете до-
говарящи се страни, както и члено-
вете на техните семейства, получили 
право от посочените по-горе лица.

ЗАКОН ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА 
СПОГОДБАТА МЕЖДУ РЕПУБЛИКА 
БЪЛГАРИЯ И ИСЛЯМСКА РЕПУБ-
ЛИКА ПАКИСТАН ЗА ИЗБЯГВАНЕ 
НА ДВОЙНОТО ДАНЪЧНО ОБЛА-
ГАНЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА 
ОТКЛОНЕНИЕТО ОТ ОБЛАГАНЕ 
С ДАНЪЦИ НА ДОХОДИТЕ

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

нанси (водеща); Комисия 
по икономическа полити-
ка и туризъм; Комисия по 
външна политика

Приет на: 23 януари 2020 г.; 
 обн., ДВ, бр. 10 от 2020 г.

Ислямска република Пакистан е 
една от най-големите държави в Азия 
и по население се нарежда на пето 
място в света. Пакистан представлява 
перспективен партньор за сътрудни-
чество в областта на инженеринговите 
услуги, транспорта, пътното строител-
ство, промишлеността и образова-
нието. Съществуват възможности за 
разширяване на износа за пакистан-
ския пазар на храни. С потенциал за 
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експорт са също продукти на козме-
тиката (розово масло), машинострое-
нето (машини за хранително-вкусова-
та промишленост и селскостопанска 
техника), медикаменти и субстанции.

При договаряне на разпоредбите 
на спогодбата са взети предвид ак-
туалните концепции в областта на 
международното данъчно облагане, 
инициирани от държавите от Г-20 
и Организацията за икономическо 
сътрудничество и развитие, с оглед 
противодействие на свиването на 
корпоративната данъчна основа и 
прехвърлянето на печалби.

Спогодбата, подписана на 21 май 
2019 г. в Исламабад, е от взаимен ин-
терес и осигурява постигане на ба-
ланс в данъчнооблагателните право-
мощия на двете държави.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛ-
НЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА 
ВЛАСТ

Вносител: Министерски съвет
Комисия: Комисия по правни въпро-

си 
Приет на: 23 януари 2020 г.; 
 обн., ДВ, бр. 11 от 2020 г.

Акценти:
- Недопустимо е в искането до съда 

използването на заплаха, обидни или 
нецензурни думи и квалификации; 

- Към съдилищата се създават по-
мощни атестационни комисии, които 
подпомагат Комисията по атестира-
нето и конкурсите при съдийската ко-
легия на Висшия съдебен съвет, като 
същевременно се намалява броят на 
атестациите и поводите, по които да 
се извършват;

- Не може временно да се отстра-
няват от длъжност съдии, прокуро-
ри и следователи заради образувано 
наказателно производство срещу тях, 

ако няма преценка на съответната 
колегия на Висшия съдебен съвет. 
Предоставена е възможност на за-
сегнатия магистрат да бъде изслушан 
или да депозира писмено становище;

- В  14-дневен срок от изтичането 
на мандата или неговото предсрочно 
прекратяване на основание чл. 130, 
ал. 8, т. 1 от Конституцията на Репу-
блика България – съответният член 
на Висшия съдебен съвет се възста-
новява на длъжността съдия, проку-
рор или следовател, заемана преди 
избора, на равна по степен или с 
една степен по-висока от заеманата 
преди избора длъжност в органите на 
съдебната власт; 

- В подадените пред Инспектората 
на Висшия съдебен съвет имуществе-
ни декларации съдиите, прокурорите 
и следователите декларират произхо-
да на средствата при предсрочното 
погасяване на кредити – при пълно 
предсрочно погасяване, както и кога-
то размерът на частичното погасяване 
надхвърля 10 000 лева. В декларации-
те се вписват и налични ценни книги, 
включително придобити чрез участие 
в приватизационни сделки извън слу-
чаите на масова приватизация, доходи 
извън тези за заеманата длъжност, по-
лучени през предходната календарна 
година, в размер над 5000 лв.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛ-
НЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА 
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Вносител: Министерски съвет
Комисии: Комисия по икономиче-

ска политика и туризъм 
(водеща); Комисия по 
транспорт, информацион-
ни технологии и съобще-
ния; Комисия по здра-
веопазването; Комисия 
по културата и медиите; 
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Комисия по бюджет и 
финанси 

Приет на: 5 февруари 2020 г.; 
 обн., ДВ, бр. 13 от 2020 г.

Законът за изменение и допълнение 
на Закона за защита на потребители-
те предвижда мерки за прилагане на 
Регламент (ЕС) 2017/1128 на Евро-
пейския парламент и на Съвета от 14 
юни 2017 г. за трансграничната прено-
симост на услугите за онлайн съдър-
жание в рамките на вътрешния пазар.

С оглед прилагането на Регламент 
(ЕС) 2017/1128 със закона се опреде-
лят компетентни органи, които трябва 
да осъществят координирани разслед-
вания и прилагане на законодател-
ството в случаите на широко раз-
пространени нарушения (нарушения, 
които накърняват или е възможно да 
накърнят интересите на потребители-
те най-малко в две държави – членки 
на Европейския съюз) и широко раз-
пространени нарушения на територия-
та на Европейския съюз (нарушения, 
които накърняват или е възможно да 
накърнят интересите на потребители-
те най-малко в две трети от държави-
те – членки на Европейския съюз). В 
тази връзка се предвижда обособява-
не на самостоятелна глава девета „а“ 
в закона – „Сътрудничество между 
националните органи, отговарящи за 
прилагане на законодателството за за-
щита на потребителите“. 

Компетентните органи за прила-
гане на законодателството за защита 
на потребителите, включено в обхва-
та на Регламент (ЕС) 2017/2394, са: 
Комисията за защита на потребите-
лите, Изпълнителната агенция по ле-
карствата, Комисията за регулиране 
на съобщенията, Главна дирекция 
„Гражданска въздухоплавателна ад-
министрация“, Комисията за защи-
та на конкуренцията, Изпълнителна 
агенция „Железопътна администра-

ция“, Съвета за електронни медии, 
Изпълнителна агенция „Морска ад-
министрация“, Изпълнителна аген-
ция „Автомобилна администрация“, 
Българската народна банка и Минис-
терството на туризма.

Със закона се определят и задъл-
жителни минимални правомощия на 
компетентните органи, както и се 
определя начинът за упражняване 
на правомощията им. Компетентни-
те органи упражняват пряко своите 
правомощия за разследване на нару-
шения на законодателството за защи-
та на потребителите, предвидени в 
чл. 9, параграф 3 на Регламент (ЕС) 
2017/2394. По отношение на право-
мощията, предвидени в чл. 9, пара-
граф 4 на Регламент (ЕС) 2017/2394, 
законът предвижда компетентните 
органи да упражняват пряко тези пра-
вомощия, с изключение на правомо-
щията, предвидени в чл. 9, параграф 4, 
буква „ж“, които ще се осъществяват 
от Комисията за защита на потреби-
телите: правомощия за премахване на 
съдържание или за ограничаване на 
достъп до онлайн интерфейс или за из-
даване на разпореждане за отправяне 
на ясно предупреждение до потребите-
лите при достъп до онлайн интерфейс; 
за издаване на разпореждане на дос-
тавчик на хостинг услуги да премахне, 
блокира или ограничи достъпа до он-
лайн интерфейс или на разпореждане 
на регистраторите на домейни да зали-
чат пълното име на домейни.

Компетентните органи за прилага-
не на законодателството за защита на 
потребителите, включено в обхвата на 
Регламент (ЕС) 2017/2394, ще могат 
да използват като доказателство всяка 
информация, предоставена от компе-
тентен орган на друга държава – член-
ка на Европейския съюз, събрана по 
надлежния законов ред, независимо 
от носителя, на който се предоставя 
и съхранява. Те ще могат да публи-
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куват всяко окончателно решение и 
всеки поет от търговеца ангажимент 
или всяка заповед, приети във връзка 
с прилагането на регламента, вклю-
чително самоличността на търговеца, 
отговорен за нарушението. Предвиде-
но е тази информацията да може да 
бъде използвана единствено за целите 
и при спазване изискванията на чл. 33 
на Регламент (ЕС) 2017/2394. 

Комисията за защита на потреби-
телите е и органът, определен да из-
пълнява функциите на единна служба 
за връзка по смисъла на Регламент 
(ЕС) 2017/2394, който ще координира 
дейността на компетентните органи 
за прилагане на законодателството за 
защита на потребителите. В закона 
са разписани правомощията с оглед 
изпълнение на тази функция в съот-
ветствие с Регламент (ЕС) 2017/2394.

Със закона се предоставя право 
на представителните сдружения на 
потребителите, на Европейския по-
требителски център, представител-
ните сдружения на потребителите и, 
когато е необходимо, на сдружения-
та на търговците да подават сигнали 
до компетентните органи и до Евро-
пейската комисия за предполагаеми 
нарушения на законодателството 
за защита на потребителите. Съще-
временно компетентните контрол-
ни органи няма да бъдат длъжни да 
предприемат действия във връзка с 
отправен до тях сигнал.

Законът предвижда и мерки за при-
лагане на Регламент (ЕС) 2017/1128 
на Европейския парламент и на Съ-
вета от 14 юни 2017 г. за трансгра-
ничната преносимост на услугите за 
онлайн съдържание в рамките на въ-
трешния пазар. В тази връзка Коми-
сията за защита на потребителите е 
определена за контролен орган, кой-
то следи за прилагането на регламен-
та, а в случай на неговото неспазване 
налага и определени санкции. 

С цел привеждане разпоредбите 
на Закона за защита на потребители-
те в съответствие с разпоредбата на  
чл. 23, ал. 6 от Закона за търговския 
регистър и регистъра на юридическите 
лица с нестопанска цел се регламен-
тира отпадане на изискването при по-
даването на заявление за признаване 
за представителност сдруженията на 
потребителите да представят докумен-
ти, които могат да бъдат проверени в 
Търговския регистър и в регистъра на 
юридическите лица с нестопанска цел. 

В административно-наказателните 
разпоредби на закона са предвидени  
санкции за лицата, които не спазват 
изискванията, свързани с прилага-
нето на Регламент (ЕС) 2017/2394. 
Определят се размерите на глобите 
и имуществените санкции при неиз-
пълнение от страна на доставчиците 
на услуга за онлайн съдържание, ед-
ноличните търговци и юридическите 
лица на разпоредбите на Регламент 
(ЕС) 2017/1128, включително при из-
вършването на повторно нарушение.

В допълнителните разпоредби се 
привижда дефиниция на понятието 
„онлайн интерфейс“ съгласно Регла-
мент (ЕС) 2017/2394.

Предвидените със закона мерки за 
прилагане на Регламент (ЕС) 2017/2394 
и на Регламент (ЕС) 2017/1128 влизат 
в сила от деня на обнародването му в 
„Държавен вестник“.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛ-
НЕНИЕ НА ВАЛУТНИЯ ЗАКОН

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

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

Приет на: 6 февруари 2020 г.; 
 обн., ДВ, бр. 14 от 2020 г. 

Със Закона за изменение и допъл-
нение на Валутния закон се правят 
промени, които прецизират разпоред-
бите във връзка с осъществяването на 
валутния контрол. Митническите ор-
гани няма да допускат пренасяне на 
парични средства в размер на 30 000 
лв. или повече или тяхната равностой-
ност в друга валута от лице, за което 
митническите органи са получили по 
служебен път информация, че има 
публични задължения в размер над 
5000 лв. Допълва се уредбата относ-
но изискванията за осъществяване на 
дейност от търговци и юридически 
лица, създадени въз основа на норма-
тивен акт, по добиване, преработване 
и сделки с благородни метали и скъ-
поценни камъни и изделия с и от тях 
по занятие, както и особените прави-
ла за воденето на публичен регистър 
от Министерството на икономиката и 
издаване на удостоверение. Законът 
въвежда изискванията към лицата, 
осъществяващи посочените дейнос-
ти, за вписване в регистъра и обсто-
ятелствата, при наличието на които 
вписването не се извършва или ако е 
извършено, се заличава. Министърът 
на икономиката координира участи-
ето в дейностите по изпълнение на 
Регламент (ЕО) №2368/2002 на Съ-
вета от 20 декември 2002 г. относно 
въвеждане на схема за сертифициране 
в рамките на Кимбърлийския процес 
за международна търговия с необра-
ботени диаманти (OB L 358/28 от 31 
декември 2002 г.).

Изменят се административнонака-
зателните разпоредби, като за наруше-
ние на разпоредбите на чл. 11а, ал. 1, 
2 или 3 или чл. 14а, ал. 1 от Валут-
ния закон, както и на нормативните 

актове по прилагането им нарушите-
лите ще се наказват с глоба, съответ-
но имуществена санкция в размер на 
една пета от стойността на недекла-
рираните парични средства или благо-
родни метали и скъпоценни камъни и 
изделия с и от тях, ако деянието не 
съставлява престъпление. Когато пред-
метът на нарушение по чл. 18, ал. 2 
от същия закон е укрит, наказанието 
е в по-голям размер. В допълнителни-
те разпоредби на закона се въвежда и 
дефиниция на понятието „укрит“ пред-
мет на нарушение. Установяването на 
нарушенията се извършва от митниче-
ските органи, а наказателните поста-
новления се издават от директора на 
Агенция „Митници“ или оправомоще-
но от него длъжностно лице. Отменя 
се чл. 20 от Валутния закон, с което 
националното законодателство се при-
вежда в съответствие с европейското 
законодателство и практиката на Съда 
на ЕС относно отнемането в полза 
на държавата на недекларирана при 
пренасяне сума и контрола на пари в 
брой, които се внасят и изнасят от Ев-
ропейския съюз. Измененията в зако-
на са в съответствие с разпоредбите на 
Регламент (EO) № 1889/2005. 

В преходните и допълнителните 
разпоредби на закона се правят про-
мени в Закона за митниците; Закона 
за акцизите и данъчните складове; 
Закона за данък върху добавената 
стойност; Закона за Българската на-
родна банка; Закона за кредитните 
институции; Закона за данъците вър-
ху доходите на физическите лица и 
Закона за пътищата. 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛ-
НЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА

Вносители: н.п. Валери Симеонов и 
група народни представи-
тели
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Комисии: Комисия по бюджет и фи-
нанси (водеща); Комисия 
по въпросите на децата, 
младежта и спорта; Ко-
мисия по образованието 
и науката

Приет на: 7 февруари 2020 г.; 
 обн., ДВ, бр. 14 от 2020 г. 

Със Закона за изменение и допъл-
нение на Закона за хазарта се правят 
промени, с които лиценз за организи-
ране на лотарийни игри, с изключе-
ние на томбола, бинго, кено и техните 
разновидности, може да бъде издаден 
само на държавата. Организирането на 
хазартни игри от държавата ще се осъ-
ществява чрез Държавното предприя-
тие „Български спортен тотализатор“ с 
нает от него персонал в собствени или 
наети пунктове, които са обособени и 
обозначени като пунктове за лотарий-
ни игри. Органите за управление на 
Държавното предприятие ще се назна-
чават и освобождават от министъра на 
младежта и спорта, съгласувано с ми-
нистъра на финансите.

Въвежда се забрана хазартни игри 
да се организират в жилищни сгради 
в режим на етажна собственост без 
решение на общото събрание на соб-
ствениците, взето по реда на Закона 
за управление на етажната собстве-
ност. Забранява се и организирането 
на хазартни игри от лица в обекти 
или вериги от обекти без лиценз; раз-
пространението на билети, фишове, 
талони или други удостоверителни 
знаци за участие в лотарийни игри 
в обекти или вериги от обекти (пун-
ктове), които не са включени в удос-
товерението по чл. 34 и не са обо-
значени за съответните игри, както 
и продажбата им на непълнолетни 
лица и изплащането на печалбите 
от лотарийни игри извън пунктовете 
по чл. 9, ал. 9, както и извън банки. 
Предвидена е и съответната админи-

стративнонаказателна отговорност за 
лицата, които нарушават забраните 
по чл. 9, ал. 9, 10 или 11. Юриди-
ческите лица с нестопанска цел ще 
може да организират с благотвори-
телна цел само томболи.

Допълнението в чл. 86 предвижда 
окончателно отнемане на лиценз за 
организиране на хазартни игри да се 
прилага като принудителна админи-
стративна мярка и в случаите, когато 
се установи, че са представени невер-
ни данни или документи, въз основа 
на които е определена дължимата 
такса по чл. 30, ал. 3 или 4.

В преходните и заключителните 
разпоредби се уреждат последиците 
от изменението на чл. 4. От деня на 
влизането в сила на закона лицензите 
за организиране на лотарийни игри, с 
изключение на томбола, бинго, кено 
и техните разновидности, издадени на 
организатори, различни от Държав-
но предприятие „Български спортен 
тотализатор“, се прекратяват и съот-
ветните удостоверения по чл. 34 се 
обезсилват; неизплатените печалби се 
изплащат съгласно игралните условия 
и правила; преустановява се разпрос-
транението и продажбата на билети, 
фишове, талони или други удостове-
рителни знаци за участие в лотарий-
ните игри от организатори, различни 
от Държавно предприятие „Българ-
ски спортен тотализатор“, а издадени-
те такива, които не са продадени до 
влизането в сила на закона, се унищо-
жават до 31 декември 2020 г. Прекра-
тяват се и висящите производства по 
издаване на лиценз за организиране 
на лотарийни игри по чл. 4, ал. 3 по 
искания на организатори, различни от 
държавата. В 6-месечен срок от вли-
зане в сила на закона лицата трябва 
да приведат дейността си в съответ-
ствие с неговите изисквания. 

Прави се допълнение и в Закона 
за приватизация и следприватизацио-
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нен контрол, като в приложение № 1 
към чл. 3, ал. 1 в раздел ХI „Минис-
терство на младежта и спорта“ се до-
бавя Държавно предприятие „Българ-
ски спортен тотализатор“ и обособени 
части от него.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛ-
НЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА

Вносител: Министерски съвет
Комисии: Комисия по икономи-

ческа политика и тури-
зъм (водеща); Комисия 
по регионална политика, 
благоустройство и местно 
самоуправление; Комисия 
по въпросите на децата, 
младежта и спорта; Коми-
сия по здравеопазването

Приет на: 12 февруари 2020 г.; 
 обн., ДВ, бр. 17 от 2020 г.

Предвижда се с решение на Ми-
нистерския съвет по предложение на 
министъра на туризма да се опре-
делят национални курорти. Лицата, 
които ще извършват туристически 
дейности на територията на нацио-
налните курорти, ще получават адми-
нистративни услуги в срокове, съкра-
тени наполовина от предвидените.

Въвежда се изискване общинските 
съвети да определят политика за раз-
витие на туризма на територията на 
общината, като включва в програма-
та за реализация на общинския план 
за развитие самостоятелен раздел за 
развитието на туризма.

Оптимизират се експертните ко-
мисии с цел облекчаване на работата 
им по процедурите по регистриране 
и категоризиране.

С приетите изменения се регла-
ментира регистрацията на ски учи-
лищата и правилната и безопасната 
техническа експлоатация и поддръж-

ка на плувните басейни – самостоя-
телни или прилежащи към места за 
настаняване. Ски учителите ще пре-
доставят услуги по обучение на ту-
ристи по снежни спортове само чрез 
ски училища, вписани в Национал-
ния туристически регистър.

Местата за настаняване са три кла-
са – „А“, „Б“ и „В“, като в клас „В“ 
се обособяват стаи за гости и апарта-
менти за гости. 

Създава се Национален регистър 
на туристическите забележителности, 
фестивали и събития, който включва 
двата съществуващи регистъра – Ре-
гистър на туристическите атракции и 
Регистър на туристическите фестива-
ли и събития. 

Със закона се допълват админи-
стративнонаказателните разпоредби, 
уреждащи отговорността в условията 
на повторно извършено нарушение.

С преходните и заключителните 
разпоредби са предвидени и промени 
в Закона за чужденците в Република 
България и Закона за устройство на 
територията. 

Наредбите по чл. 10а, ал. 3 и по 
чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закона за устрой-
ството на Черноморското крайбре-
жие се издават в 6-месечен срок от 
влизането в сила на този закон.

ЗАКОН ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА 
СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПРЕДОС-
ТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ 
УСЛУГИ, ЗАСИЛВАЩИ УСТОЙ-
ЧИВОСТТА КЪМ РИСКОВЕ ОТ 
БЕДСТВИЯ, МЕЖДУ МИНИСТЕР-
СТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБО-
ТИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
И МЕЖДУНАРОДНАТА БАНКА ЗА 
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ, 
ПОДПИСАНО В СОФИЯ НА 6 ДЕ-
КЕМВРИ 2019 Г.

Вносител: Министерски съвет
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Комисии: Комисия за вътрешна си-
гурност и обществен ред 
(водеща); Комисия по 
бюджет и финанси; Ко-
мисия по правни въпроси; 
Комисия по европейските 
въпроси и контрол на ев-
ропейските фондове

Приет на: 14 февруари 2020 г.; 
 обн., ДВ, бр. 18 от 2020 г.

Сключването на Споразумението 
е в изпълнение на Меморандума за 
разбирателство между правителство-
то на Република България и Между-
народната банка за възстановяване и 
развитие за партньорство и подкре-
па при усвояване на европейските 
структурни и инвестиционни фондо-
ве за периода 2014 – 2020 г. Целта на 
Споразумението с Международната 
банка за възстановяване и развитие 
е Министерството на вътрешните 
работи да получи консултантски ус-
луги в подкрепа на разработването 
на Национален план за управление 
на риска от бедствия, възползвайки 
се от експертизата, информацията и 
международния опит, с които банка-
та разполага в тази област.

Споразумението съдържа описа-
ние на консултантските услуги, кои-
то Международната банка за възста-
новяване и развитие ще предостави 
на Министерството на вътрешните 
работи. Тези консултантски услуги 
включват следните дейности:

-  разработване на диагностика и 
пътна карта, открояваща необходи-
мите действия за укрепване на упра-
влението на риска от бедствия и по-
специално готовността, превенцията, 
ранното предупреждение и реагира-
нето;

-  събиране на исторически данни 
за щети и загуби и разработване на 
концепция за събирането им в бъде-
ще;

- разработване на предложение за 
Национален профил на риска от бед-
ствия в България;

- разработване на доклад с предло-
жение за Национален план за упра-
вление на риска от бедствия в Бъл-
гария;

- развитие на капацитет.
Предвидените в Споразумението 

консултантски услуги ще се финан-
сират със средства от Европейските 
структурни и инвестиционни фондове 
2014 – 2020 г., предоставени на Репуб-
лика България чрез Оперативна про-
грама „Околна среда 2014 – 2020 г.“

ЗАКОН ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗА-
КОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА

Вносители: н.п. Милен Михов и група 
народни представители 

Комисии: Комисия по правни въпро-
си (водеща); Комисия по 
образованието и науката; 
Комисия по земеделието 
и храните 

Приет на: 19 февруари 2020 г.; 
 обн., ДВ, бр. 18 от 2020 г.

Законът за допълнение на Закона 
за собствеността регламентира, че 
давността за придобиване на имо-
ти – частна държавна или общинска 
собственост, спира да тече до 31 де-
кември 2022 г., включително за при-
добиване на земеделски земи, кои-
то са собственост или върху които е 
възстановено правото на собственост 
по реда на Закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи на 
държавни или общински училища, 
или на други държавни и общински 
институции в системата на преду-
чилищното и училищното образова-
ние. По този начин мораториумът за 
придобиване по давност на имоти – 
частна държавна или общинска соб-
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ственост, до 2022 г. се разпростира и 
върху земеделските земи, правото на 
собственост върху които е възстано-
вено на държавни и общински учи-
лища. 

ЗАКОН ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА 
ДОГОВОРА МЕЖДУ РЕПУБЛИКА 
БЪЛГАРИЯ И РЕПУБЛИКА КА-
ЗАХСТАН ЗА ТРАНСФЕР НА ОСЪ-
ДЕНИ ЛИЦА

Вносител: Министерски съвет
Комисия: Комисия по правни въпро-

си
Приет на: 20 февруари 2020 г.; 
 обн., ДВ, бр. 18 от 2020 г.

На 13 май 2019 г. между Републи-
ка България и Република Казахстан 
е подписан Договор за трансфер на 
осъдени лица, с който се цели по-
добряване на социалната рехабилита-
ция и ресоциализация на осъдените 
в другата държава собствени граж-
дани. След ратификация на Догово-
ра българските граждани, осъдени с 
влязла в сила присъда в Република 
Казахстан, ще получат възможност 
да изтърпят присъдите си в Републи-
ка България. От тази възможност 
ще могат да се ползват съответно и 
граждани на Казахстан, изтърпяващи 
присъда лишаване от свобода в Репу-
блика България.

Договорът съответства на изис-
кванията на вътрешното законода-
телство и международните стандарти 
в областта на трансфера на осъдени 
лица и с него се уреждат общите 
принципи на трансфера на осъдени 
лица, централните органи, условията 
и процедурите по трансфер, отказа от 
трансфер, амнистията, помилването 
и неговото действие.

С влизане в сила на Договора ще 
се повиши правното сътрудничество 

в областта на международното съ-
трудничество по наказателни дела, 
наред с вече действащите между две-
те държави Договор за правна по-
мощ по наказателни дела и Договор 
за екстрадиция.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛ-
НЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА РЕГИОНАЛ-
НОТО РАЗВИТИЕ

Вносител: Министерски съвет
Комисии: Комисия по регионална 

политика, благоустрой-
ство и местно самоупра-
вление (водеща); Комисия 
по икономическа поли-
тика и туризъм; Комисия 
по труда, социалната и 
демографската политика; 
Комисия по околна среда 
и водите

Приет на: 28 февруари 2020 г.; 
 обн., ДВ, бр. 21 от 2020 г.

Със закона се оптимизират про-
цесите по оптимизиране на процеси-
те на планиране на регионалното и 
пространственото развитие. Създават 
се статистически зони от ниво 1 и 
региони за планиране от ниво 2. Въ-
веждат се нов тип документи, обеди-
няващи стратегическото и простран-
ственото планиране на регионалното 
развитие – Национална концепция за 
регионално и пространствено разви-
тие, интегрирани териториални стра-
тегии за развитие на регионите за 
планиране от ниво 2, план за интег-
рирано развитие на община. Пред-
вижда се промяна в структурата на 
регионалните съвети за развитие. 

Със закона се изменят Законът за 
насърчаване на заетостта, Законът за 
администрацията, Законът за гори-
те, Законът за туризма, Законът за 
младежта, Законът за насърчаване 
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на инвестициите, Законът за води-
те, Законът за енергийната ефектив-
ност, Законът за малките и средните 
предприятия, Законът за опазване на 
околната среда, Законът за култур-
ното наследство, Законът за профе-
сионалното образование и обучение, 
Законът за устройство на Черномор-
ското крайбрежие, Законът за ус-
тройство на територията, Законът за 
подпомагане на земеделските произ-
водители.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДО-
ПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОГРА-
НИЧАВАНЕ ИЗМЕНЕНИЕТО НА 
КЛИМАТА

Вносител: Министерски съвет
Комисии: Комисия по околната 

среда и водите (водеща); 
Комисия по икономичес-
ка политика и туризъм; 
Комисия по енергетика; 
Комисия по транспорт, 
информационни техно-
логии и съобщения; Ко-
мисия по земеделието 
и храните; Комисия по 
европейските въпроси и 
контрол на европейските 
фондове 

Приет на: 6 март 2020 г.; 
 обн., ДВ, бр. 20 от 2020 г.

Със Закона за изменение и до-
пълнение на Закона за ограничаване 
изменението на климата се въвеж-
дат изискванията на Директива (ЕС) 
2018/410 на Европейския парламент 
и на Съвета от 14 март 2018 г. за из-
менение на Директива 2003/87/ЕО с 
цел засилване на разходоефективните 
намаления на емисии и на нисковъ-
глеродните инвестиции и на Реше-
ние (ЕС) 2015/1814 и се предвиждат 
мерки по прилагането на Регламент 

(ЕС) 2018/842 на Европейския парла-
мент и на Съвета от 30 май 2018 г. за 
задължителните годишни намаления 
на емисиите на парникови газове за 
държавите членки през периода 2021 
– 2030 г., допринасящи за действията 
в областта на климата в изпълнение 
на задълженията, поети по Парижко-
то споразумение, и за изменение на 
Регламент (ЕС) № 525/2013 и Регла-
мент (ЕС) 2018/841 на Европейския 
парламент и на Съвета от 30 май 
2018 г. за включването на емисиите 
и поглъщанията на парникови газове 
от земеползването, промените в зе-
меползването и горското стопанство 
в рамката в областта на климата и 
енергетиката до 2030 г. и за измене-
ние на Регламент (ЕС) № 525/2013 и 
Решение № 529/2013/ЕС.

Със закона се определя редът за 
функциониране на Европейската схе-
ма за търговия с емисии в Република 
България във връзка с увеличаване на 
линейния коефициент за намаление на 
общото количество квоти в Европей-
ския съюз – от прилагания до момента 
1,74 на сто на 2,20 на сто от 2021 г.  
Въвежда се изискването министърът 
на околната среда и водите да изготвя 
и да подава до Европейската комисия 
списък с инсталациите, попадащи в 
обхвата на този закон, за 5-годишен 
период с начало 1 януари 2021 г. и 
за всеки следващ 5-годишен период. 
Предвижда се възможност количе-
ството безплатно разпределени квоти 
за инсталации, чиято дейност се е уве-
личила или намалила, изчислено въз 
основа на пълзяща средна стойност 
за две години, с повече от 15 на сто 
спрямо първоначално използваното 
равнище за определяне на безплатно-
то разпределение за съответния пери-
од, да се коригира по целесъобразност 
с квоти, които да се добавят към или 
са от квотите от резерва.

Със закона се предвижда в срок 
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до 2030 г. за отрасли и подотрасли, 
изложени на риск от изместване на 
въглеродни емисии, определени в 
Приложението към Делегирано ре-
шение (ЕС) 2019/708 на Комисията 
от 15 февруари 2019 г. за допълне-
ние на Директива 2003/87/ЕО на 
Европейския парламент и на Съве-
та по отношение на определянето на 
отраслите и подотраслите, за които 
се счита, че са изложени на риск от 
изместване на въглеродни емисии, за 
периода 2021 – 2030 г. да се разпре-
делят безплатни квоти в размер 100 
на сто от количеството определени 
квоти. Създадена е възможност това 
правило да се прилага и за отрасли и 
подотрасли и когато произведението 
на интензивност на търговията с тре-
ти държави и емисионна интензив-
ност надвишава 0,15 при използване 
на данни за периода 2014 – 2016 г. въз 
основа на качествена оценка съгласно 
общо установени критерии за целия 
Европейски съюз. На отрасли и по-
дотрасли, които могат да прехвърлят 
голяма част от разходите за квоти в 
крайния продукт, се предвижда да се 
разпределят безплатно квоти в размер 
30 на сто от количеството определе-
ни квоти. Безплатното количество 
квоти за тези отрасли и подотрасли, 
с изключение на топлофикационни-
те мрежи, е предвидено да намалява 
равномерно след 2026 г. и да достигне 
нулево равнище през 2030 г.

Със закона се предвижда безплат-
ни квоти за периода 2021 – 2030 г. да 
се разпределят на инсталации за про-
изводство на електрическа енергия, 
като разпределените безплатно квоти 
да се приспадат от количеството кво-
ти, които се търгуват, и да не надхвър-
лят повече от 40 на сто от квотите, 
които са разпределени на Република 
България за периода 2021 – 2030 г., 
в зависимост от дела на емисиите, 
проверени в рамките на схемата на 

Европейския съюз за 2005 г., или от 
средни стойности за периода 2005 – 
2007 г., в зависимост от това коя от 
двете стойности е по-висока.

Създава се възможност инстала-
ции, които са докладвали на изпъл-
нителния директор на Изпълнителна-
та агенция по околна среда емисии, 
по-малки от 2500 тона еквивалент на 
въглероден диоксид, без да се вземат 
предвид емисиите от биомаса, да 
могат да бъдат изключени от  Евро-
пейската схема за търговия с емисии 
след съгласие на оператора им.

Със закона се определя начинът 
на финансиране на дела на Републи-
ка България от Модернизационния 
фонд и дейностите, които ще се под-
крепят със средства от него.  

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗА-
КОНА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО 
РЕГУЛИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО-
ТО И ТЪРГОВИЯТА С ОПТИЧНИ 
ДИСКОВЕ, МАТРИЦИ И ДРУГИ 
НОСИТЕЛИ, СЪДЪРЖАЩИ ОБЕК-
ТИ НА АВТОРСКОТО ПРАВО И 
СРОДНИТЕ МУ ПРАВА

Вносител: Министерски съвет
Комисии: Комисия по културата и 

медиите (водеща); Ко-
мисия по икономическа 
политика и туризъм

Приет на: 12 март 2020 г.; 
 обн., ДВ, бр. 26 от 2020 г.

Законът отменя регулаторните ре-
жими по глава втора, които се ад-
министрират от Министерството на 
културата – регистрационен за из-
вършване на дейност по възпроиз-
веждане на обекти на авторското 
право и сродните му права върху оп-
тични дискове и други носители без 
запис и издаване на удостоверения 
за: а) сделките за възлагане на произ-
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водство или възпроизвеждане на обек-
ти на авторско право върху оптични 
и други носители; б) сделките за при-
добиване на права за възпроизвежда-
не и разпространение на звукозаписи 
или записи на аудиовизуални произ-
ведения; в) всяко внасяне и изнасяне 
на матрици, оптични дискове и други 
носители, съдържащи обекти на автор-
ско право. Наименованието на закона 
се изменя така: „Закон за администра-
тивното регулиране на производството 
на оптични дискове и матрици“. Не-
приключените до влизането в сила на 
този закон производства по регистра-
ция и издаване на удостоверения по 
отменената глава втора се прекратя-
ват. Предвидено е Министерството на 
културата да съхранява за срок 5 годи-
ни от влизането в сила на този закон 
заявленията с приложените към тях 
документи, контролните екземпляри и 
регистрите по отменената глава втора.

С отпадането на регулаторните ре-
жими се очаква икономическите усло-
вия за българските предприятия, осъ-
ществяващи дейност по производство 
на оптични дискове със запис, да се 
изравнят с тези на конкурентите им 
на територията на Европейския съюз. 
Авторите на всички видове обекти, за-
криляни по Закона за авторското пра-
во и сродните му права, ще могат да 
упражняват правата си при равни ус-
ловия и ще се преустанови намесата 
на административен орган по отноше-
ние на определени категории от тях.

 

ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ И ДЕЙСТ-
ВИЯТА ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪНРЕД-
НОТО ПОЛОЖЕНИЕ, ОБЯВЕНО 
С РЕШЕНИЕ НА НАРОДНОТО СЪ-
БРАНИЕ ОТ 13 МАРТ 2020 Г.

Вносители: н.п. Цвета Караянчева и 
група народни представи-
тели

Комисии: Комисия по правни въ-
проси (водеща); Комисия 
по труда, социалната и 
демографската политика; 
Комисия по здравеопазва-
нето; Комисия по вътреш-
на сигурност и обществен 
ред

Приет на: 20 март 2020 г. Върнат за 
ново обсъждане с Указ 
№ 70 на Президента на 
Република България от 22 
март 2020 г.

Повторно
приет на: 23 март 2020 г.; 
 обн., ДВ, бр. 28 от 2020 г.

Приемането на Закон за мерките и 
действията по време на извънредно-
то положение, обявено с решение на 
Народното събрание от 13 март 2020 
г., е в отговор на необходимостта от 
уреждане на обществените отноше-
ния по време на възникналата пан-
демия от COVID-19. Законът регла-
ментира дейността на институциите 
в условия на извънредно положение 
и въвежда редица мерки, свързани с 
упражняване на правата и задълже-
нията на гражданите. 

Съгласно чл. 3 за срока от 13 март 
2020 г. до отмяната на извънредното 
положение спират да текат процесу-
ални и давностни срокове по висящи 
съдебни и административни произ-
водства, както и срокове по Закона за 
противодействие на корупцията и за 
отнемане на незаконно придобитото 
имущество и по Закона за съдебната 
власт. Удължават се с един месец от 
отмяната на извънредното положе-
ние срокове, които изтичат по време 
на извънредното положение и дейст-
вието на административни актове, 
ограничено със срок. Предвиждат се 
облекчени мерки спрямо задължени-
те лица в изпълнителното производ-
ство, водено от частни и държавни 
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съдебни изпълнители. Ограничават 
се нотариалните производства и не 
се прилагат последиците от забава за 
плащания на задължения на частно-
правни субекти, включително лихви 
и неустойки.

Създава се възможност за работо-
дателите и органите по назначаване 
да възлагат надомна работа или ра-
бота от разстояние, както и да пре-
доставят до една втора от платения 
отпуск на работника или служителя 
без негово съгласие. 

Регламентира се участието на во-
еннослужещите от въоръжените сили 
в прилагането на противоепидемич-
ните мерки и ограничения. 

Въвеждат се правила за получава-
не на месечни социални помощи по 
Закона за социално подпомагане и 
Закона за семейни помощи. Агенци-
ята за социално подпомагане и кме-
товете на общини се задължават по 
време на извънредното положение 
и три месеца след отмяната му да 
не закриват или намаляват поради 
липса на потребители капацитета на 
социални услуги, делегирани от дър-
жавата дейности и местни дейности. 

За дейности, свързани със заку-
пуване на хигиенни материали, де-
зинфектанти, медицински изделия, 
апаратура и др., разпоредбите на За-
кона за обществените поръчки не се 
прилагат. Предвижда се възможност 
служители в областта на държавния 
здравен контрол да бъдат командиро-
вани от една област в друга. Аптеките 
може да отпускат лекарствени проду-
кти само по рецептурна книжка. До 
отмяната на извънредното положение 
се забранява износа на лекарствени 
продукти от територията на страна-
та. Предвижда се при необходимост 
Министерският съвет да възлага на 
Държавна агенция „Държавен резерв 
и военновременни запаси“ да извър-
ши проверка на държавния резерв 

относно определени групи продукти 
и апаратура. 

Създава се възможност за дис-
танционно обучение на учениците в 
различните форми на обучение. Учи-
телите и директорите на учебните 
заведения изпълняват трудовите си 
задължения от разстояние със съот-
ветното технологично оборудване.

За срока на извънредното поло-
жение законът въвежда по-облекчен 
режим за предоставяне на средства 
от Европейските структурни и инвес-
тиционни фондове.

В преходните и заключителните 
разпоредби на закона се правят про-
мени в редица закони и се създават 
норми, които уреждат важни за осъ-
ществяването на различни дейности 
отношения в периода на извънредно-
то положение. В Кодекса на труда 
и Закона за държавния служител се 
създават разпоредби, които регламен-
тират възлагането на надомна работа 
и работа от разстояние, ползването 
на отпуск, както и преустановяване-
то на работа при обявено извънредно 
положение. В Кодекса за социално 
осигуряване се предвижда при обяве-
но извънредно положение норматив-
но определени срокове, определени 
за осигурените лица и пенсионерите 
да спират да текат. Създава се по-лек 
режим за подаване на жалби и заяв-
ления във връзка с парични обезще-
тения, помощи и пенсии. Предвижда 
се служебно преизчисляване на пен-
сиите на определени категории лица. 
Прави се допълнение в Закона за 
хората с увреждания, уреждащо пра-
вото на подкрепа от правоимащите 
лица.

Удължава се с 6 месеца срокът на 
валидност на българските лични до-
кументи, който изтича в периода от 
13 март до 31 октомври 2020 г., както 
и срокът на валидност на докумен-
тите за пребиваване на чужденци. 
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Допълват се и чл. 24 и чл. 40, ал. 1 
от Закона за чужденците в Република 
България.

Правят се изменения и допълнения 
в Закона за народните читалища, За-
кона за изменение и допълнение на 
Закона за административното регу-
лиране на икономическите дейности, 
свързани с нефт и продукти от нефтен 
произход, Закона за вероизповедания-
та и Закона за държавния бюджет на 
Република България за 2020 г.

Предвижда се експертните решения 
на ТЕЛК и НЕЛК за определяне на 
трайно намалена работоспособност/
вид и степен на увреждане, съответ-
но експертните решения на ЦВМК 
към Военномедицинската академия за 
годност за военна служба и служба в 
доброволния резерв, чиито срок изти-
ча по време на действие на закона, да 
продължат действието си два месеца 
след отмяната на извънредното поло-
жение. Такава мярка е предвидена и за 
срока на валидност на протоколите за 
скъпоструващо лечение на хронично 
болни лица.

С промени в Закона за здравето 
се създават правомощия на министъ-
ра на здравеопазването да разпореж-
да задължителна изолация на болни 
лица, заразоносители и контактни 
лица, които влизат на територията на 
страната, когато съществува заплаха 
за здравето на гражданите. Предвиж-
дат се административни наказания за 
лица, които нарушават противоепи-
демичните мерки, освен ако деяние-
то не съставлява престъпление.

През 2020 г. се удължават срокове 
по Закона за корпоративното подо-
ходно облагане, Закона за данъците 
върху доходите на физическите лица, 
Закона за финансовото управление 
и контрол в публичния сектор, За-
кона за независимия финансов одит, 
Закона за счетоводството, Закона 
за дейността на колективните инвес-

тиционни схеми, Закона за пазарите 
на финансови инструменти и Закона 
за оръжията, боеприпасите, взривните 
вещества и пиротехническите изделия. 
Променя се срокът за предоставяне на 
държавната субсидия по чл. 25 от За-
кона за политическите партии. 

До отмяната на извънредното по-
ложение се въвеждат правила, свър-
зани с изпълнителното производство 
по реда на Данъчно-осигурителния 
процесуален кодекс, събирането на 
публични вземания и прилагането на 
института на погасителната давност.

Предвижда се по време на дейст-
вието на закона Агенция „Митници“ 
да може да предоставя  безвъзмездно 
задържани, иззети, отнети и изоста-
вени стоки, които могат да послужат 
за защита на живота или здравето на 
хората, на лечебни заведения, Българ-
ския червен кръст, детски градини, 
училища, социални заведения, дър-
жавни и общински учреждения, както 
и задържан, иззет, отнет или изоста-
вен етилов алкохол за дезинфекция. 
Предоставените акцизни стоки се ос-
вобождават от плащане на акциз.

Правят се промени в Закона за ле-
чебните заведения, Закона за акцизи-
те и данъчните складове и Закона за 
електронните съобщения. 

Законът влиза в сила от 13 март 
2020 г. и се прилага до отмяната на 
извънредното положение.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛ-
НЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ 
И ДЕЙСТВИЯТА ПО ВРЕМЕ НА 
ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ, 
ОБЯВЕНО С РЕШЕНИЕ НА НА-
РОДНОТО СЪБРАНИЕ ОТ 13 МАРТ 
2020 Г.

Вносители: н.п. Красимир Ципов, 
Емил Христов и Анна 
Александрова
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Комисия: Комисия по правни въпро-
си

Приет на: 6 април 2020 г.; 
 обн., ДВ, бр. 34 от 2020 г.

Законът за изменение и допълне-
ние на Закона за мерките и дейст-
вията по време на извънредното 
положение, обявено с решение на 
Народното събрание от 13 март 2020 
г. преразглежда и допълва разпоред-
бите на закона във връзка с удъл-
жаването на срока на извънредното 
положение в страната и тяхното при-
лагане от държавните и местните ор-
гани, включително институциите. 

Предвижда се актовете на минис-
търа на здравеопазването, свързани с 
въвеждането на противоепидемични 
мерки и ограничения, да подлежат 
на предварително изпълнение.

От обхвата на спрените процесу-
ални срокове по чл. 3 се изключват 
сроковете по производствата и дела-
та, посочени в приложението към чл. 
3, т. 1. Спират да текат и давност-
ните срокове, с изтичането на които 
се погасяват или придобиват права 
от частноправни субекти. В чл. 4 се 
изброяват производствата, по отно-
шение на които не се прилага удъл-
жаване на сроковете. Измененията в 
чл. 6 прецизират случаите, при които 
не се прилагат последиците от забава 
за плащане на задължения на частно-
правни субекти.

Създава се възможност до отмя-
ната на извънредното положение 
държавни и местни органи, комисии 
и други колективни органи да про-
веждат дистанционно заседанията 
си при спазване на изискванията за 
участие, кворум и лично гласуване. 
По решение на Министерския съвет 
министрите, областните управители 
и ръководителите на други ведом-
ства, предоставили под наем или за 
ползване имоти – държавна собстве-

ност, или общинските съвети, пре-
доставили под наем или за ползване 
имоти – общинска собственост, може 
да намалят  размера на вноските за 
наем и за ползване или да освободят 
от заплащането им изцяло или час-
тично наемателите или ползвателите, 
които са ограничили или преустано-
вили дейността си вследствие на из-
вънредното положение.

До края на извънредното положе-
ние Националната здравноосигури-
телна каса и Българският лекарски 
съюз, съответно Българският зъбо-
лекарски съюз, може да подпишат 
анекс към съответния национален 
рамков договор съобразно извънред-
ната обстановка и работа при небла-
гоприятни условия.

С решение на Министерския съ-
вет или на оправомощен от него 
орган ще може да се освобождават 
за реализация от Държавната аген-
ция „Държавен резерв и военновре-
менни запаси“ или за безвъзмездно 
предоставяне военновременни запа-
си за задоволяване потребностите на 
националното стопанство и населе-
нието. По искане на държавен орган 
председателят на Агенцията ще може 
да предоставя определено имущество 
за безвъзмездно временно ползване. 
След отмяната на извънредното по-
ложение активите ще се възстановя-
ват на Агенцията.

Министерството на вътрешните ра-
боти ще може да сключва договори 
за дарения, като забраните по чл. 249,  
ал. 9 – 11 от ЗМВР няма да се прилагат, 
когато предмет на дарението са лични 
предпазни средства, дезинфектанти, 
спирт и други средства, предназначени 
за предотвратяване разпространението 
на заразната болест. 

До отмяната на извънредното по-
ложение е предвидена възможност 
да се удължава с до 30 дни срокът 
по чл. 52, ал. 2 от Закона за защи-
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та на класифицираната информация. 
Спират да текат по чл. 102, ал. 1 и 2, 
чл. 104, ал. 2 и 4, чл. 106, ал. 4 и 5 и 
§ 6, ал. 1 и 2 от преходните и заклю-
чителните разпоредби на Закона за 
мерките срещу изпирането на пари, 
а правилата по чл. 101 от същия за-
кон се приемат от задължените лица 
в срок до 4 месеца от отмяната на 
извънредното положение.

Туроператорите, които трябва да 
възстановят сума за пътуване, отме-
нено поради извънредното положе-
ние, може да предложат ваучер на 
пътуващото лице със същата равно-
стойност, а при липса на съгласие от 
лицето възстановяват сумата не по-
късно от един месец от отмяната на 
извънредното положение. 

Правят се промени в § 6, 20, 35, 45 
и 49 от преходните и заключителни-
те разпоредби на Закона за мерките 
и действията по време на извънред-
ното положение, обявено с решение 
на Народното събрание от 13 март 
2020 г., и се създават § 49а, 49б и 
49в. Измененията засягат срока на 
действие на експертните решения за 
трайно намалена работоспособност, 
изплащането на държавна субсидия 
по Закона за политическите партии 
и сроковете по Закона за пазарите 
на финансови инструменти, Закона 
за публичното предлагане на ценни 
книжа, Закона за дейността на ко-
лективните инвестиционни схеми 
и други предприятия за колективно 
инвестиране, Закона за дружествата 
със специална инвестиционна цел, 
Закона за Комисията за финансов 
надзор, Кодекса за застраховането и 
част втора от Кодекса за социално 
осигуряване. Новосъздадените па-
раграфи уреждат срока за подаване 
на декларациите по чл. 38, ал. 1, т. 
2 от Закона за противодействие на 
корупцията и за отнемане на неза-
конно придобитото имущество и по  

чл. 175в, ал. 1, т. 2 от Закона за съдеб-
ната власт, възможността за сключва-
не на трудови договори по чл. 114а, 
ал. 1 от Кодекса на труда за кратко-
трайна сезонна селскостопанска рабо-
та и спирането на срока по чл. 36,  
ал. 4 от Кодекса на труда до отмяната 
на извънредното положение.

Със заключителните разпоредби 
се урежда откога започват да текат 
спрените срокове по чл. 3, т. 1 и т. 
2 относно „други срокове“ в досе-
гашната редакция и по отменената 
т. 3. Регламентира се, че през 2020 г. 
чл. 329, ал. 1 от Закона за съдебната 
власт не се прилага. 

Правят се промени в Данъчно-
осигурителния процесуален кодекс, 
Закона за държавната собственост и 
Закона за здравето.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛ-
НЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВ-
НИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА 
БЪЛГАРИЯ ЗА 2020 Г.

Вносител: Министерски съвет
Комисия: Комисия по бюджет и 

финанси 
Приет на: 6 април  2020 г.; 
 обн., ДВ, бр. 34 от 2020 г.

Със закона се изменят и допълват 
разпоредбите на Закона за държав-
ния бюджет на Република България 
за 2020 г., като се осигуряват допъл-
нителни разходи за обезпечаване на 
приоритетни дейности в изпълнение 
на Закона за мерките и действията по 
време на действието на извънредното 
положение, обявено с решение на На-
родното събрание от 13 март 2020 г.

Законът е приет поради възникна-
лата епидемична обстановка и необ-
ходимостта в борбата с епидемията 
да бъдат използвани всички налични 
ресурси за ограничаване на разпрос-
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транението, което налага и прераз-
глеждане на публичните разходи. За 
осигуряване на необходимия ресурс 
за въведените антикризисни мерки 
се увеличават разходите по бюдже-
та на държавното обществено осигу-
ряване за фонд „Безработица“. Във 
връзка с прогнозираното неизпълне-
ние на приходната част на бюджета 
от осигурителни вноски се прави и 
промяна в размера на бюджетните 
взаимоотношения на държавния бю-
джет с бюджета на ДОО. 

С промените в закона се увеличава 
капиталът на Българската банка за 
развитие, като с увеличението банка-
та ще може да предоставя гаранции 
на останалите банки при предоставя-
не от тяхна страна на кредити за под-
крепа на бизнеса, изпитващ труднос-
ти с ликвидността и кредитирането и 
при отпускане на безлихвени кредити 
на лица, които са останали без работа 
по време на кризата. С изменението 
в чл. 68 се увеличава максимални-
ят размер на новия държавен дълг, 
който може да бъде поет през 2020 
г. от 2,2 млрд. лв. на 10 млрд. лв. 
Увеличават се и разходите за лихви 
по държавния бюджет. Намаляват се 
параметрите при основните данъци 
по държавния бюджет и се променя 
салдото по него. Намаляват се при-
ходите по бюджетите на държавното 
обществено осигуряване. 

Приема се разходите за персонал 
да може да се извършват само с акт 
на Министерския съвет при структур-
ни промени за дейности, свързани с 
превенция на разпространението на 
COVID-19, лечението на заразените 
или ограничаване на последствията 
от пандемията, както и при компен-
сирани промени между бюджети. 

В заключителните разпоредби се 
предвижда първостепенните разпоре-
дители с бюджет да създадат необхо-
димата организация за финансиране 

на вече поети ангажименти и да пре-
разгледат приоритетите в системата 
си с цел максимално ограничаване 
на поемането на нови ангажименти 
за разходи, включително и за офици-
ална помощ за развитие. Правят се 
и съответните изменения в Закона за 
бюджета на държавното обществено 
осигуряване за 2020 г., произтичащи 
от измененията в Закона за държав-
ния бюджет на Република България 
за 2020 г.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛ-
НЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВ-
СКИЯ РЕГИСТЪР И РЕГИСТЪРА 
НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С 
НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

Вносители: н.п. Красимир Ципов и 
група народни представи-
тели

Комисии: Комисия по правни въпро-
си (водеща); Комисия по 
икономическа политика и 
туризъм; Комисия по бю-
джет и финанси; Комисия 
за наблюдение на при-
ходните агенции и борба 
със сивата икономика и 
контрабандата 

Приет на: 14 април 2020 г.; 
 обн., ДВ, бр. 38 от 2020 г. 

Със Закона за изменение и допъл-
нение на Закона за търговския регис-
тър и регистъра на юридическите лица 
с нестопанска цел се правят промени, 
с които от 1 януари 2022 г. се нама-
лява административната тежест на 
заинтересованите лица и се създава 
правна възможност за реализирането 
на централизирана административ-
на информационна система (ЦАИС) 
чрез въвеждането на „Единна входна 
точка“. Системата ще улесни и по-
добри обслужването на физическите 
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и юридическите лица за подаване и 
обработване на заявленията за обявя-
ване на годишните финансови отчети 
и годишните доклади за дейността и 
вписването им в търговския регистър 
и регистъра на юридическите лица с 
нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ). По-
даването на данните чрез единната 
входна точка ще позволи комплекс-
ното им използване от Националния 
статистически институт, Национална-
та агенция за приходите и Агенцията 
по вписванията.

Намалява се и финансовата те-
жест на лицата, тъй като съгласно 
чл. 12, ал. 3 отпада държавната такса 
за обявяване на актовете по чл. 6, ал. 
3 от Закона за търговския регистър 
и регистъра на юридическите лица с 
нестопанска цел. 

С § 5 от преходните и заключител-
ните разпоредби, който влиза в сила 
от деня на обнародването на закона в 
„Държавен вестник“, се предвижда за 
неприключените производства по по-
дадени заявления за обявяване на го-
дишни финансови отчети и годишни 
доклади за дейността обстоятелството, 
че актовете по чл. 38, ал. 1 от Закона 
за счетоводството са приети от ком-
петентния орган, да се удостоверява 
само с декларацията по чл. 13, ал. 4.

В заключителните разпоредби на 
закона се правят промени в Закона 
за данъците върху доходите на физи-
ческите лица, Закона за корпоратив-
ното подоходно облагане, Закона за 
Националната агенция за приходите и 
Закона за статистиката. Промените са 
свързани с обезпечаването на прилага-
нето на ЦАИС „Единна входна точка“. 

ЗАКОН ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗА-
КОНА ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА

Вносител: н.п. Валентин Николов
Комисия: Комисия по енергетика

Приет на: 14 април 2020 г.; 
 обн., ДВ, бр. 38 от 2020 г.

Допълнението в Закона за енерге-
тиката е свързано с намаляване на 
цената на природния газ с над 40 про-
цента от 5 август 2019 г. след подпис-
ването между руската компания „Газ-
пром Експорт“ и „Булгаргаз“ ЕАД 
допълнително споразумение към до-
говора за доставка на природен газ.

С разпоредбите се регламентира, 
че „Булгаргаз“ ще възстанови суми 
по договори за доставка на природен 
газ, сключени с крайни снабдители и 
на лица, на които е издаден лиценз 
за производство и пренос на топло-
енергия, съответно на крайните кли-
енти на природен газ и клиенти на 
топлинна енергия. 

Предвижда се Комисията по енер-
гийно и водно регулиране (КЕВР) да 
може да приема решения за утвър-
ждаване на цени на природния газ 
със задна дата от 5 август 2019 г. до 
31 март 2020 г. С допълнението в За-
кона за енергетиката се задължава 
КЕВР в срок до 31 октомври 2020 г. 
да представи на Народното събрание 
за сведение подробна информация за 
възстановените суми.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛ-
НЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО

Вносител: Министерски съвет
Комисия: Комисия по правни въпро-

си
Приет на: 12 май 2020 г.; 
 обн., ДВ, бр. 44 от 2020 г.

Законът за изменение и допълне-
ние на Закона за здравето урежда 
мерките за предпазване, ограничава-
не и преодоляване на последиците от 
разпространението и заразата с ви-
руса на COVID-19 за времето след 
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срока на извънредното положение. 
С измененията в чл. 61 и 63 от 

Закона за здравето се регламентират 
задължителната изолация и лечение 
на болни лица, заразоносители и 
контактни с тях лица. Промените да-
ват възможност за разпореждане на 
противоепидемични мерки от минис-
търа на здравеопазването, съответно 
от държавния здравен инспектор. Въ-
веждат се мерки, които може да се 
прилагат и след отмяната на извън-
редното положение, но в условията 
на епидемична обстановка. Запове-
дите, с които се въвеждат мерките, 
се определят като общи администра-
тивни актове, които може да се об-
жалват по реда на Административ-
нопроцесуалния кодекс. Въвежда се 
задължение за всички лица, държав-
ни и общински органи при опасност 
от или при епидемично разпростра-
нение на заразни болести да оказ-
ват пълно съдействие на държавния 
здравен контрол. 

Изменят се и се допълват админи-
стративнонаказателните разпоредби 
в чл. 209а, 215 и 215б, като се раз-
ширява обхватът на случаите, свър-
зани с нарушения на въведени про-
тивоепидемични мерки, при които се 
налагат съответните санкции.

В допълнителните разпоредби се 
дефинират понятията „извънредна 
епидемична обстановка по чл. 63, ал. 
1“, „изолация“ и „карантина“.

В преходните и заключителните 
разпоредби се правят изменения и 
допълнения в редица закони. В Ад-
министративнопроцесуалния кодекс 
се допълва чл. 181, като новата ал. 5 
предвижда обявлението за оспорване 
на общ административен акт и оп-
ределението за спиране на действи-
ето или на изпълнението на акта да 
се обнародват в следващия брой на 
„Държавен вестник“.

Правят се промени в Закона за 

мерките и действията по време на 
извънредното положение, обявено с 
решение на Народното събрание от 
13 март 2020 г. В заглавието му се до-
бавя „и за преодоляване на последи-
ците“, като се има предвид прилага-
не на разпоредбите на закона и след 
отмяната на извънредното положе-
ние. Промените предвиждат уредба-
та на определени обществени отно-
шения, уредени в Закона за мерките 
и действията по време на извънред-
ното положение, обявено с решение 
на Народното събрание от 13 март 
2020 г., да се прилага до два месеца 
след отмяната на извънредното по-
ложение или за по-дълъг период от 
време. Такива отношения са свърза-
ните с изпълнителни производства 
срещу физически лица; със забавени 
плащания на частноправни субекти, 
длъжници по договори за кредит и 
други форми на финансиране, пре-
доставени от финансови институции 
по чл. 3 от Закона за кредитните ин-
ституции; с ползването на имоти – 
държавна или общинска собственост; 
с получаването на месечни социални 
помощи по Закона за социално под-
помагане и ползването на социални 
услуги; с производствата по Закона 
за обществените поръчки; с износа 
на лекарствени продукти. Въвеждат 
се временни мерки за защита про-
изводството и търговията на храни, 
произведени в Република България; 
мерки за освобождаването на военно-
временни запаси при необходимост; 
за провеждането на дистанционна 
форма на обучение на учениците 
през втория учебен срок на учебната 
2019/2020 г. и създаването на органи-
зация за обучение след извънредно-
то положение; за предоставянето на 
безвъзмездна финансова помощ по 
Закона за управление на средствата 
от Европейските структурни и инвес-
тиционни фондове; за възстановява-
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нето от туроператорите на средства 
за туристическо пътуване, отменено 
поради извънредното положение. 
Приема се две години след отмяната 
на извънредното положение Минис-
терството на туризма да предоставя 
държавна субсидия на туроператори, 
които използват въздушни превозва-
чи с български оперативен лиценз за 
изпълнение на чартърни полети до 
Република България с цел туризъм. 

Изменят се и се допълват по от-
ношение на сроковете преходните и 
заключителните разпоредби на Зако-
на за мерките и действията по време 
на извънредното положение, обявено 
с решение на Народното събрание от 
13 март 2020 г. Предвижда се сро-
ковете, спрели да текат по време на 
извънредното положение, да продъл-
жават да текат след изтичането на 
7 дни от обнародването на закона в 
„Държавен вестник“ с цел лицата да 
не бъдат лишени от възможност за 
упражняване на права. 

Правят се промени в Закона за 
чужденците в Република България, 
с които се удължава срокът за пре-
биваване на чужденци с разрешено 
продължително пребиваване. С до-
пълненията в Кодекса на труда и 
Закона за държавния служител се 
регламентира разпоредбите, които 
се прилагат при обявено извънредно 
положение, да са приложими и при 
обявена извънредна епидемична об-
становка. Неплатеният отпуск до 60 
работни дни, ползван през 2020 г., ще 
се зачита за трудов стаж по Кодекса 
на труда, съответно за  осигурителен 
стаж по чл. 9, ал. 2, т. 3 от Кодекса 
за социално осигуряване.

Предвид епидемичната обстановка 
се приема през учебната 2019/2020 
г. в края на ІV и Х клас да не се 
провежда национално външно оце-
няване по чл. 119, ал. 3 от Закона за 
предучилищното и училищното об-

разование за установяване степента 
на постигане на компетентностите за 
съответния етап.

Лечебните заведения за болнична 
помощ за активно лечение, които са 
определени със заповед на министъ-
ра на здравеопазването да извърш-
ват лечение и наблюдение на паци-
енти с COVID-19, се задължават да 
извършват ежемесечна проверка на 
техническото състояние на енергий-
ните обекти, предназначени за снаб-
дяване с електрическа енергия, които 
са тяхна собственост. Предоставя се 
възможност ценовият период, който 
приключва на 30 юни 2020 г. за цени-
те на дружествата в сектор „Електро-
енергетика“, да може да се удължи с 
до два месеца, считано от датата на 
изтичане на периода.

В областта на туризма се правят 
промени относно правоотношенията 
по договори за концесия или за наем 
на морски плаж, като се намалява 
дължимото концесионно възнаграж-
дение или наемната цена за 2020 г. 
на концесионерите/наемателите сре-
щу задължението да предоставят на 
посетителите чадъри и шезлонги, на 
цени, намалени с не по-малко от 50 
на сто от цените за сезон 2019 г. или 
от максималните по съответния до-
говор. Предвидени са и санкции при 
неизпълнение на това задължение.

Удължава се до края на 2020 г. 
срокът на действие на удостовере-
нията за категоризиране на места 
за настаняване клас А и клас Б, за-
веденията за хранене и развлечения 
(самостоятелни и прилежащи към 
места за настаняване), туристически 
хижи, туристически учебни центрове 
и туристически спални  и прилежа-
щите към тях заведения за хранене, 
чиято категоризация съгласно Закона 
за туризма изтича след 1 септември 
2019 г., както и на удостоверенията 
за сертифициране на балнеолечебни 



Четиридесет и четвърто народно събрание30

(медикъл СПА), СПА, уелнес и тала-
сотерапевтични центрове. 

Със закона се предвижда компен-
сация в размер 290,00 лв. за опреде-
лени категории лица, подлежащи на 
осигуряване по реда на Кодекса за 
социално осигуряване, съгласно кри-
терии и условия, определени с акт на 
Министерския съвет. Компенсацията 
ще се осигурява чрез Агенцията по 
заетостта за сметка на средства от 
Европейските структурни и инвести-
ционни фондове.

До края на 2020 г. министърът на 
финансите може да отпуска безлих-
вени заеми за сметка на централния 
бюджет със срок на възстановяване, 
не по-дълъг от края на 2021 г., на 
общини във връзка с изпълнението 
на противоепидемични мерки на те-
риторията на общината. До края на 
2020 г. до 30 на сто от натрупаните 
средства по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и 
чл. 64, ал. 1 от Закона за управление 
на отпадъците може да се разходват 
за прилагане на мерки по чл. 63, ал. 
4 и 7 от Закона за здравето, свързани 
с изпълнението на изискванията на 
Закона за управление на отпадъците. 

До края на 2020 г. безработни лица 
в трудоспособна възраст, които полу-
чават месечна помощ по чл. 12, ал. 
1, т. 1 от Закона за социално подпо-
магане и не са включени в програ-
мите за заетост, може да сключват 
трудови договори за краткотрайна 
сезонна селскостопанска работа за 
срок не повече от 120 дни, като това 
време не се признава за трудов стаж.

Правят се промени и в Закона за 
бюджета на Националната здравно-
осигурителна каса за 2020 г., в Закона 
за закрила и развитие на културата, 
в Закона за културното наследство, в 
Закона за водите, в Закона за акци-
зите и данъчните складове, в преход-
ните и заключителните разпоредби 
на Закона за изменение и допълне-

ние на Закона за корпоративното 
подоходно облагане и в Закона за 
местното самоуправление и местната 
администрация. 

ЗАКОН ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА 
ШЕСТИЯ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРО-
ТОКОЛ КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕ-
ТО ЗА МНОГОНАЦИОНАЛНИТЕ 
МИРНИ СИЛИ В ЮГОИЗТОЧНА 
ЕВРОПА

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

деща); Комисия по външ-
на политика

Приет на: 15 май 2020 г.; 
 обн., ДВ, бр. 48 от 2020 г.

Споразумението за Многонацио-
налните мирни сили в Югоизточна 
Европа е подписано на 26 септем-
ври 1998 г. в Скопие от министрите 
на отбраната на Република Албания, 
Република България, Република Гър-
ция, Италианската република, Репу-
блика Северна Македония, Румъния 
и Република Турция. След ратифи-
цирането му със закон, Споразуме-
нието е в сила от 27  ноември 1999 
г. Със Споразумението се урежда ус-
тановяването и функционирането на 
Бригада „Югоизточна Европа“ като 
многонационално военно формиро-
вание. Инициативата е реализирана 
в рамките на процеса „Срещи на ми-
нистрите на отбраната от страните в 
Югоизточна Европа“.

Многонационалната бригада „Юго-
източна Европа“ изпълнява задачи по 
поддържане на мира, изграждане на 
мир и хуманитарни операции, които 
са с мандат на ООН или ОССЕ, под 
ръководството на НАТО или ЕС.

Шестият допълнителен протокол 
към Споразумението отразява необ-
ходимите изменения в досегашното 
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споразумение и петте допълнителни 
протокола към него, наложили се 
поради оттеглянето на Италианската 
република от Споразумението през 
2015 г.

В Шестия допълнителен прото-
кол не са предвидени ангажименти 
за разширяване на участието на Ре-
публика България в инициативата с 
допълнителни сили и средства, как-
то и не са договорени допълнителни 
длъжности извън досега заеманите 
по Споразумението.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛ-
НЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАПАСИТЕ 
ОТ НЕФТ И НЕФТОПРОДУКТИ 

Вносител: Министерски съвет
Комисии: Комисия по енергетика 

(водеща); Комисия по 
икономическа политика 
и туризъм; Комисия за 
наблюдение на приход-
ните агенции и борба със 
сивата икономика и кон-
трабандата; Комисия по 
европейските въпроси и 
контрол на европейските 
фондове

Приет на: 21 май 2020 г.; 
 обн., ДВ, бр. 51 от 2020 г.

Законът транспонира Директива 
(ЕС) 2018/1581 на Европейската ко-
мисия от 19 октомври 2018 година за 
изменение на Директива 2009/119/
ЕО на Съвета относно методите за 
изчисляване на задълженията по 
отношение на запасите. С предло-
жените изменения и допълнения се 
акцентира върху актуализиране на 
позоваванията на Регламент (ЕО) № 
1099/2008 относно статистиката за 
енергийния сектор. От съществено 
значение е въвеждането на опреде-
ление за „нефтени продукти“ (прило-

жение А, глава 3.4, раздел 3.4.7), нова 
редакция на определението за „брут-
ни вътрешни доставки“ (приложение 
В, раздел 3.2.2.11) и по-детайлното 
идентифициране на различните пе-
тролни продукти, които се включват 
при изчисляване на задължението за 
поддържане на запасите от задъл-
жените лица и при отчитане изпъл-
нението на вече създадените запаси 
(приложение А, глава 3.4).

Преразгледани и прецизирани са 
текстовете, които се отнасят до из-
числяване на нивата на запасите по 
ЗЗНН, които задължените лица тряб-
ва да създават и поддържат.

При изчисляване на средноднев-
ния нетен внос и вътрешнообщност-
ни пристигания са включени видо-
вете енергийни продукти, които се 
вземат предвид при изчисляване и 
определяне на нивата на запасите, 
като са включени всички енергийни 
продукти, посочени в приложение 
А, глава 3.4 от Регламент (ЕО) № 
1099/2008 г., и тежки горива. Предло-
жена е промяна в периода, в който 
задължените лица трябва да създават 
и поддържат индивидуално определе-
ните им нива на запаси. Предвидена 
е възможност за по-гъвкава промяна 
от вид запас в друг вид запас по за-
кона, с което се счита, че се създава 
по-рационална възможност за изпъл-
нение на задълженията.

Въвежда се възможност за замя-
на на запасите при форсмажорни 
обстоятелства, увеличава се количе-
ството на запасите на задължените 
лица, които могат да делегират на 
съхранители в други държави членки 
от 30 на 50 на сто.

Със закона се прецизират тексто-
вете в § 1 от допълнителните разпо-
редби на ЗЗНН и се създава §1а, с 
който се въвежда прилагането на по-
нятията по приложение А, глава 3.4 
от Регламент (ЕО) № 1099/2008.
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С преходните и заключителните 
разпоредби на закона се изменя §1, 
т. 32 от допълнителните разпоредби 
на Закона за административното ре-
гулиране на икономическите дейнос-
ти, свързани с нефт и продукти от 
нефтен произход.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛ-
НЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕ-
НИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРО-
ПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИН-
ВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

Вносители: н.п. Ивелина Василева и 
Евгения Ангелова

Комисии: Комисия по бюджет и фи-
нанси (водеща); Комисия 
по  европейските въпроси 
и контрол на европейски-
те фондове; Комисия по 
правни въпроси

Приет на: 28 май 2020 г.; 
 обн., ДВ, бр. 52 от 2020 г.

Със Закона за управление на сред-
ствата от Европейските структурни 
и инвестиционни фондове (обн., ДВ, 
бр. 52 от 2020 г.) са направени след-
ните изменения и допълнения: 

1. В чл. 2, ал. 2 и чл. 70, ал. 1, т. 1 
е предвидено за конфликта на инте-
реси при управлението на средствата 
от ЕСИФ да се прилага смисълът на 
чл. 61 от Регламент (ЕС, Евратом) 
2018/1046 на Европейския парламент 
и на Съвета от 18 юли 2018 г. за фи-
нансовите правила, приложими за 
общия бюджет на Съюза, за измене-
ние на регламенти (ЕС) № 1296/2013, 
(ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, 
(ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, 
(ЕС) №1316/2013, (ЕС) № 223/2014 
и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 
541/2014/ЕС и за отмяна на Регла-
мент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (OB, 
L 193/1 от 30 юли 2018 г.).

2. В чл. 22 са определени два начи-
на за съобщаване на индивидуалните 
административни актове, издадени в 
производствата пред управляващите 
органи по закона, а именно:

а) когато производствата се про-
веждат посредством ИСУН, съобща-
ването да се извършва чрез съобще-
ние в ИСУН до съответния кандидат 
или бенефициент, като към съобще-
нието се прикачва съответният акт; 
в тези случаи актът се счита за връ-
чен с изпращането на съобщението 
в ИСУН; 

б) когато производствата не се 
провеждат посредством ИСУН, съ-
общаването да се извършва по реда 
на Административнопроцесуалния 
кодекс.

3. В чл. 27, ал. 6 от закона е опре-
делен нов размер на пропорционал-
ната държавна такса, която се съби-
ра при оспорване на индивидуалните 
административни актове, а именно: 
0,8 на сто от материалния интерес.

4. В чл. 64 е предвидено, извън 
случаите по ал. 1, ръководителят на 
управляващия орган да издава отказ 
за верификация на разходите, вклю-
чени в искане за плащане, за които 
не е потвърдена допустимост. В тези 
случаи отказът може да се оспорва 
по реда на Административнопроце-
суалния кодекс, като при съдебното 
оспорване се прилагат съответно раз-
поредбите на чл. 27, ал. 2, 3, 5 и 6 от 
закона. 

В заключителната разпоредба е 
определен срок за привеждане на 
системата ИСУН в съответствие със 
закона.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛ-
НЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАКРИЛА И 
РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРАТА

Вносител: Министерски съвет
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Комисии: Комисия по културата и 
медиите (водеща); Коми-
сия по регионална поли-
тика, благоустройство и 
местно самоуправление

Приет на: 28 май 2020 г.; 
 обн., ДВ, бр. 52 от 2020 г.

С приетите изменения и допълне-
ния в Закона за закрила и развитие на 
културата услугата „Регистриране на 
културни организации и институти“ се 
привежда в съответствие с чл. 7, ал. 2 
от Закона за ограничаване на админи-
стративното регулиране и администра-
тивния контрол върху стопанската дей-
ност, като се определя 10-дневен срок 
за отстраняване на нередовностите в 
заявленията за вписване в регистъра 
на културните организации. 

До приемането на измененията и 
допълненията в Закона за закрила и 
развитие на културата – за процеду-
рата по вписването в регистъра на 
културните организации съществува-
ше само подзаконова уредба, а сега 
в закона вече се съдържат основани-
ята за вписване и заличаване, като 
се определят реквизитите на заявле-
нието за вписване и за доброволно 
заличаване от регистъра, обстоятел-
ствата, подлежащи на вписване, въз-
можността заявленията да бъдат по-
давани по електронен път. Въведен е 
срок за административния орган за 
извършване на вписването в регистъ-
ра, като се издава удостоверение за 
вписване или мотивирано се отказва 
да бъде извършено такова. 

 Въвежда се наблюдение, анализ 
и оценка на дейността на културните 
институти от системата на Минис-
терството на културата, като редът за 
извършването им се определя с на-
редба на министъра на културата. 

Министерството на културата под-
държа публичен информационен ре-
гистър на културните организации, 

публикуван на неговата интернет 
страница, а информацията се съхра-
нява чрез електронна база данни, уп-
равлявана от информационна систе-
ма. В едногодишен срок от влизането 
в сила на измененията и допълне-
нията в Закона за закрила и разви-
тие на културата Министерството на 
културата създава информационната 
система за електронната база дан-
ни за културните организации, как-
то и онлайн платформа, чрез която 
ще могат да се подават заявления за 
вписване и заличаване на съответна-
та културна организация в регистъра. 

Процедурите по вписването и пре-
кратяването на културните организа-
ции в информационния регистър, запо-
чнали до влизането в сила на Закона 
за изменение и допълнение на Закона 
за закрила и развитие на културата, се 
довършват по досегашния ред. 

Редът за вписване и заличаване в 
регистъра на културните организа-
ции, както и неговото водене и съх-
раняване министърът определя с на-
редба.

Не се предвижда събирането на дър-
жавни такси за извършеното вписване, 
както и за заличаването в регистъра. 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛ-
НЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ 
НА ОКОЛНАТА СРЕДА

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

Комисия: Комисия по околната сре-
да и водите 

Приет на: 3 юни 2020 г.; 
 обн., ДВ, бр. 54 от 2020 г.

Със Закона за изменение и допъл-
нение на Закона за опазване на окол-
ната среда се предвижда всички инста-
лации, изгарящи отпадъци, независимо 
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от това дали са опасни или неопасни, 
включително и при експериментално 
изгаряне, да преминават през проце-
дура по задължителна оценка на въз-
действие върху околната среда.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДО-
ПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ТЕХ-
НИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ 
ПРОДУКТИТЕ

Вносител: Министерски съвет
Комисия: Комисия по икономическа 

политика и туризъм
Приет на: 3 юни 2020 г.; 
 обн., ДВ, бр. 54 от 2020 г.

Законът за изменение и допълне-
ние на Закона за техническите изиск-
вания към продуктите цели привеж-
дане в съответствие на разпоредбите 
на закона с Административнопроце-
суалния кодекс и Закона за ограни-
чаване на административното регу-
лиране и административния контрол 
върху стопанската дейност.

Със закона се прецизират разпо-
редбите, с които вече са въведени 
регулаторните режими, свързани с 
дейностите по осъществяване на тех-
нически надзор на съоръженията с 
повишена опасност и дейностите по 
поддържане, ремонтиране и/или пре-
устройство на съоръжения с повише-
на опасност, както и предоставянето 
на други административни услуги, 
свързани с посочените дейности. В 
тази връзка се въвеждат срокове за 
предоставянето, съответно отказа 
от предоставяне на административ-
ни услуги в Държавната агенция за 
метрологичен и технически надзор, 
включително и срокове за отстраня-
ване на непълноти и/или несъответ-
ствия по подадените заявления. 

Регламентира се също така, че 
правоспособността за обслужване и/

или управление на съоръжения с по-
вишена опасност се придобива след 
обучение, организирано от обучава-
ща организация по Закона за профе-
сионалното образование и обучение. 
За тази разпоредба единствено се 
предвижда отложено влизане в сила 
от 1 юли 2020 г.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛ-
НЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК 
ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

Вносители: н.п. Красимир Ципов и 
група народни представи-
тели

Комисии: Комисия по бюджет и фи-
нанси (водеща); Комисия 
по икономическа поли-
тика и туризъм; Комисия 
по културата и медиите; 
Комисия по образование-
то и науката; Комисия по 
правни въпроси; Комисия 
по труда, социалната и 
демографската политика

Приет на: 10 юни 2020 г.; 
 обн., ДВ, бр. 55 от 2020 г. 

Със Закона за изменение и допъл-
нение на Закона за данък върху доба-
вената стойност се намалява на 9 на 
сто ставката на данъка върху доба-
вената стойност за ресторантьорски 
и кетъринг услуги, с изключение на 
доставка на бира, вино и спиртни на-
питки; за доставка на книги, включи-
телно учебници, познавателни книж-
ки, учебни комплекти, детски книги 
и нотни издания; за храни за бебета 
и малки деца и за бебешки пелени 
и подобни бебешки хигиенни арти-
кули. Намалената данъчна ставка ще 
се прилага в периода от 01.07.2020 г. 
до 31.12.2021 г. Във връзка с промя-
ната на данъчната ставка, в допъл-
нителните разпоредби, се въвеждат 
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определения за бира и вино по чл. 
66, ал. 2, т. 3. Създава се приложение 
№4 към чл. 66, ал. 2, т. 4 и 5, което 
конкретизира храните, подходящи за 
бебета и малки деца, както и бебеш-
ките пелени и бебешки артикули.

В заключителните разпоредби на 
закона се правят промени в Закона за 
бюджета на държавното обществено 
осигуряване за 2020 г., като в прило-
жение № 1 към чл. 9, т. 1 се определят 
нови минимални осигурителни доходи 
за икономическите дейности „Хотели-
ерство“ и „Ресторантьорство“ според 
квалификационните групи професии. 
В преходните и заключителните раз-
поредби на същия закон е предвидено 
през 2020 г. средства от фонд „Безра-
ботица“ на ДОО да може да се разход-
ват и за мерки, свързани със заетост-
та. Правят се допълнения и в Закона 
за мерките и действията по време на 
извънредното положение, обявено с 
решение на Народното събрание от 
13 март 2020 г., и за преодоляване на 
последиците. Промените предвиждат 
отпускане на еднократна помощ на 
семействата, чиито деца са записани 
в осми клас на държавно или общин-
ско училище за учебната 2020/2021 г.; 
предоставяне на еднократна помощ за 
ползване на основни туристически ус-
луги за вътрешен туризъм до 30 ноем-
ври 2021 г. на лекари, медицински и 
немедицински специалисти, които са 
осъществявали дейности по лечение-
то и преодоляване на последиците от 
COVID-19. Удължава се и срокът по 
чл. 54м от Кодекса за социално осигу-
ряване до 30 септември 2020 г.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛ-
НЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МИНИС-
ТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ 
РАБОТИ

Вносител: Министерски съвет

Комисии: Комисия по вътрешна 
сигурност и обществен 
ред (водеща); Комисия 
по труда, социалната и 
демографската политика; 
Комисия по регионална 
политика, благоустрой-
ство и местно самоупра-
вление

Приет на: 11 юни 2020 г.; Върнат за 
ново обсъждане с Указ 
№ 122 на Президента на 
Република България от 23 
юни 2020 г.

Повторно 
приет на: 1 юли 2020 г.; 
 обн., ДВ, бр. 60 от 2020 г.

1. Със закона се създава Главна 
дирекция „Жандармерия, специал-
ни операции и борба с тероризма“, 
която обединява Специализирания 
отряд за борба с тероризма и дирек-
ция „Жандармерия“ на Главна дирек-
ция „Национална полиция“. Новата 
главна дирекция е юридическо лице 
и осъществява посочените в закона 
дейности, които пряко се отнасят до 
защита на националната сигурност 
на страната и опазване на общест-
вения ред, като предотвратяване и 
пресичане на терористични действия, 
освобождаване на заложници, задър-
жане и/или обезвреждане на особено 
опасни престъпници или престъпни 
групи, опазване на  обществения ред 
при провеждане на масови меропри-
ятия или кризи.

Предвижда се новосъздадената 
главна дирекция да осъществява и 
охрана на служители в администра-
цията на органи на държавна власт, 
при наличието на конкретна застра-
шеност във връзка с упражняване на 
функциите им. Освен тези лица глав-
ната дирекция може да охранява и 
лицата по чл. 20 или чл. 22 от Закона 
за Националната служба за охрана 
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след решение на комисията по чл. 23 
от Закона за Националната служба 
за охрана въз основа на заявление от 
съответното лице.

Регламентира се дейността на 
Научноизследователския институт 
по криминалистика, преименуван 
на Национален институт по крими-
налистика, като структура на МВР, 
която осъществява експертно-кри-
миналистична дейност, включваща 
откриване, фиксиране, изземване и 
оценка на веществени доказателства 
и следи, изготвяне на веществени до-
казателствени средства, изследване 
на веществени доказателства и ве-
ществени доказателствени средства, 
изготвяне на експертизи, както и 
други дейности, изрично посочени в 
закона.

Институтът по психология става 
основна структура на МВР, която из-
готвя личностен и поведенчески ана-
лиз на оперативно интересни лица и 
провежда криминално-психологични 
изследвания за подпомагане на ор-
ганите на досъдебното производство 
и на органите на МВР, извършващи 
оперативно-издирвателна дейност; 
извършва изследвания за установя-
ване на психологична пригодност 
за държавна служба; извършва дей-
ности по управление на стреса след 
критични инциденти и осъществява 
други дейности, изрично посочени в 
закона.

Във връзка с горепосочените 
структурни промени се уреждат пра-
воотношенията на служителите, като 
за някои от тях се прилага Законът 
за Министерството на вътрешните 
работи, а за други – Законът за дър-
жавния служител.

Променя се и статутът на служите-
лите от Дирекция „Инспекторат“ на 
МВР, който вече се урежда със Зако-
на за държавния служител.

2. В дейността по осигуряване на 

пожарна безопасност и защита при 
пожари, бедствия и извънредни ситу-
ации се включва и професионалното 
обучение на органи за пожарна без-
опасност и защита на населението, 
спасители и доброволци.

Предвижда се устройството и дей-
ността на Центъра за професионал-
но обучение към Главна дирекция 
„Пожарна безопасност и защита на 
населението“ да бъдат уредени с пра-
вилник, издаден от министъра на въ-
трешните работи.

Изискванията към специализира-
ните техника, съоръжения и лични 
предпазни средства, използвани от 
органите за пожарна безопасност и 
защита на населението, се определят 
с наредба на министъра на вътреш-
ните работи.

В Главна дирекция „Пожарна без-
опасност и защита на населението“ 
се създава и поддържа регистър на 
издадените и отнетите разрешения 
за извършване на дейности по оси-
гуряване на пожарната безопасност 
на обекти и/или поддържане и об-
служване на уреди, системи и съоръ-
жения, свързани с пожарната безо-
пасност. Разписана е процедура, при 
която лице, получило такова разре-
шение трябва да уведоми писмено 
органа, издал разрешението за настъ-
пили промени в обстоятелствата.

3. Във връзка с изисквания на 
Рамково решение 2006/960/ПВР на 
Съвета от 18 декември 2006 г. за оп-
ростяване обмена на информация и 
сведения между правоприлагащите 
органи на държавите – членки на 
Европейския съюз, са прецизирани 
разпоредбите, отнасящи се до спон-
танния обмен на информация, както 
и езиците и каналите за връзка меж-
ду държавите членки и използваните 
между тях формуляри за обмен.

4. Създава се законово основание 
за получаване на допълнителни въз-



Законодателна дейност 37

награждения от полицейските органи 
и органите за пожарна безопасност 
и защита на населението, на които 
е възложено изпълнение и/или упра-
вление на проекти и програми, съ-
финансирани от Европейските струк-
турни и инвестиционни фондове.

5. Създава се възможност в опре-
делените в закона главни дирекции 
и в областните дирекции на МВР да 
се създават специализирани звена за 
реагиране при критични ситуации 
вследствие на престъпна дейност и 
за участие в специални операции с 
висока степен на риск, както и звена 
за осъществяване на охрана на лица.

6. Въвежда се забрана за назнача-
ване на държавна служба в МВР на 
кандидати при установена употреба, 
зависимост от или злоупотреба с нар-
котични вещества или техни аналози, 
както и при отказ да бъдат изслед-
вани за употреба, зависимост от или 
злоупотреба с наркотични вещества 
или техни аналози.

Предвижда се на служителите в 
МВР, които извършват дейности, 
свързани със специфичен характер 
на труда, за което се полага безплат-
на храна, както и на тези, полагащи 
труд през нощта от 22,00 до 6,00 ч., 
за което се полагат ободряващи на-
питки да се осигурява левовата им 
равностойност.

На държавните служители от МВР, 
чийто статут се урежда по Закона за 
държавния служител, се предоста-
вя право на безплатна медицинска 
помощ в Медицинския институт на 
МВР и право на ползване на почив-
ните бази на МВР при идентични ус-
ловия с другите служители на МВР.

7. Правят се и промени по отно-
шение на дисциплинарната отговор-
ност:

- тежко нарушение на служебната 
дисциплина, за което се налага дис-
циплинарно наказание „уволнение“, 

става и явяването на работа или из-
пълнение на служебните задължения 
след употреба на наркотични веще-
ства или техни аналози;

- доразвити са правилата относно 
участието на подпомагащите лица 
при образувано дисциплинарно про-
изводство;

- въвежда се санкция за извърш-
ване и за допускане на неизпълнение 
на разпореждане по чл. 125, ал. 1, 
т. 4 от закона, както и на заповед 
за налагане на принудителна адми-
нистративна мярка по чл. 255 от за-
кона, както за физически, така и за 
юридически лица;

-  създава се ново основание за 
временно отстраняване от длъжност 
на държавен служител в МВР – ко-
гато се установи, че не отговаря на 
специфичните изисквания за психо-
логична пригодност; отстраняването 
продължава, докато служителят въз-
станови психологичната си пригод-
ност за изпълнение на служебните си 
задължения, но не повече от 6 месе-
ца;

- добавят се и нови основания за 
прекратяване на служебното право-
отношение на държавен служител в 
МВР: при установяване на употреба 
или зависимост от наркотични веще-
ства или техни аналози, както и при 
отказ на служителя да бъде изслед-
ван за такава употреба или злоупо-
треба или да бъде освидетелстван за 
зависимост от наркотични вещества 
или техни аналози, както и когато не 
отговаря на специфичните изисква-
ния за психологична пригодност и не 
я е възстановил в 6-месечен срок или 
когато откаже да му бъде извършено 
изследване за психологична пригод-
ност.

8. Със закона се правят промени и 
в други закони:

- с изменението на Закона за за-
щита при бедствия се създава единна 



Четиридесет и четвърто народно събрание38

система за събиране, съхраняване и 
споделяне на данни за щетите и загу-
бите от бедствия;

- с изменението на Закона за бъл-
гарските лични документи се създава 
правна уредба за издаване на вре-
менна карта за самоличност, замест-
ваща личната карта на българските 
граждани, спрямо които е постанове-
но отнемане на документите за само-
личност на основание чл. 68, ал. 2 от 
Наказателно-процесуалния кодекс;

- с промените в Закона за влизане-
то, пребиваването и напускането на 
Република България на гражданите 
на Европейския съюз и членовете на 
техните семейства се урежда стату-
тът на гражданите на Обединеното 
кралство Великобритания и Северна 
Ирландия и членовете на техните се-
мейства във връзка със Споразуме-
нието за оттегляне на Обединеното 
кралство Великобритания и Север-
на Ирландия от Европейския съюз 
и Европейската общност за атомна 
енергия.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛ-
НЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГЕ-
ТИКАТА

Вносители: н.п. Валентин Николов и 
група народни представи-
тели

Комисия: Комисия по енергетика
Приет на: 17 юни 2020 г.; 
 обн., ДВ, бр. 57 от 2020 г.

Със закона се въвежда задължение 
на Комисията за енергийно и водно 
регулиране да създаде и поддържа 
платформа за сравняване на оферти 
за доставка на електрическа енергия, 
включително оферти за договори с 
динамична цена на електрическата 
енергия, която да осигурява актуал-
на информация за цените за доставка 

на крайните клиенти с очаквано го-
дишно потребление под 100 000 kWh. 
Платформата обхваща целия пазар 
на електрическа енергия.

Предвидено е от 1 октомври 2020 г. 
небитовите крайни клиенти на елек-
трическа енергия да купуват на сво-
бодно договорени цени от досегашния 
доставчик на електрическа енергия 
въз основа на сключен типов дого-
вор. В случай че в срок до 1 юли 
2021 г. небитовите крайни клиен-
ти не са избрали доставчик, ще се 
снабдяват с електрическа енергия 
при условията на чл. 95а от Закона 
за енергетиката.

Считано от 1 октомври 2021 г. 
търговията с природен газ ще се из-
вършва въз основа на издадена ли-
цензия по чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона 
за енергетиката.

Регламентира се при отказ на опе-
ратор на газоразпределителната мре-
жа за присъединяване на клиент, на 
основание чл. 199, ал. 5, т. 1 от За-
кона за енергетиката, в тримесечен 
срок да осигури необходимия капа-
цитет. Операторът на газоразпреде-
лителната мрежа не може да отка-
же присъединяване на същия клиент, 
на същото основание. Предвидена е 
санкция за неизпълнение на това за-
дължение.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛ-
НЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АВТОМО-
БИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ

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

формационни технологии 
и съобщения (водеща); 
Комисия по регионална 
политика, благоустрой-
ство и местно самоу-
правление; Комисия по 
образованието и науката; 
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Комисия по икономиче-
ска политика и туризъм; 
Комисия по бюджет и 
финанси 

Приет на: 25 юни 2020 г.; 
 обн., ДВ, бр. 60 от 2020 г.

Законът въвежда допълнителни из-
исквания към превозвачите с цел уп-
ражняване на по-ефективен контрол 
върху превозвачите, които притежа-
ват лиценз за извършване на превоз 
на пътници или товари на терито-
рията на Република България или 
лиценз за извършване на междунаро-
ден превоз на пътници или товари – 
лиценз на Общността.  Прецизирани 
са разпоредбите за доказване на фи-
нансова стабилност с оглед  намаля-
ване на административната тежест за 
превозвачите, като с новата ал. 7 на 
чл. 7 е предвидено, че изискването 
за липса на публични задължения е 
изпълнено, когато за търговеца няма 
получено уведомление по чл. 182, ал. 
2, т. 2 или чл. 221, ал. 6 от Данъчно-
осигурителния процесуален кодекс. 
За да се преустанови практиката пре-
возвачи, извършили нарушения, да 
прекратят правата по притежавания 
от тях лиценз по своя инициатива и 
да подадат заявление за издаване на 
нов в чл. 11 с новата ал. 3 е пред-
видено правата, произтичащи от ли-
ценз, да не се прекратяват по иска-
не на собственика до приключване 
на производство за отнемане на ли-
ценза по решение на лицензиращия 
орган или при започнала проверка 
в предприятието – до нейното при-
ключване. Със закона е регламенти-
ран 15-дневен срок за превозвача да 
върне на Изпълнителна агенция „Ав-
томобилна администрация“ лицензи-
те, заверените копия на лицензи на 
Общността или удостоверенията за 
обществен превоз на пътници и то-
вари, считано от датата на прекратя-

ването на правата, произтичащи от 
лицензите или от заповедта за отне-
мането им. Предвидена е съответно 
и имуществена санкция за превозва-
ча в размер 500 лв. за всеки невърнат 
лиценз, заверено копие или удостове-
рение в този срок. В съответствие с 
чл. 4 от Регламент (ЕО) № 1071/2009 
ръководителят на транспортната дей-
ност трябва да ръководи действител-
но и постоянно транспортната дей-
ност на предприятието – чл. 7, ал. 5а. 
Законът регламентира превозите с 
атракционна цел. Превозите с атрак-
ционна цел се извършват от търго-
вци, регистрирани по Търговския за-
кон и вписани в публична база данни 
на общината, където ще се извършва 
превозът. Кметовете на общини съз-
дават и поддържат базата данни, в 
която вписват превозните средства и 
лицата, които извършват превози с 
атракционна цел на територията на 
съответната община, на която ще 
се извършва дейността, и определят 
маршрута на движение на пътните 
превозни средства и на съставите от 
пътни превозни средства. С новия 
чл. 24д са регламентирани превоз-
ните документи и техните реквизи-
ти, а в допълнителните разпоредби е 
предвидена и легална дефиниция на 
„превоз с атракционна цел“. В глава 
трета се създава раздел IV с чл. 24е 
и 24ж и е уредена пътната помощ 
по пътищата, отворени за обществе-
но ползване. Изпълнителна агенция 
„Автомобилна администрация“ води 
и поддържа публичен регистър на 
лицата, извършващи пътна помощ. 
В допълнителните разпоредби е да-
дено легално определение на „пътна 
помощ“ – превоз на повредено или 
аварирало превозно средство с мо-
торно превозно средство, констру-
ирано за тази цел. По отношение на 
таксиметровия превоз на пътници 
са предвидени разпоредби, свързани 
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с намаляване на административната 
тежест, чрез обединяване на публич-
ния регистър, воден от Изпълнителна 
агенция „Автомобилна администра-
ция“ – за издадените удостоверения 
за регистрация, и регистрите на об-
щинските администрации – за изда-
дените от тях разрешения, за всеки 
отделен автомобил. Изпълнителна 
агенция „Автомобилна администра-
ция“ предоставя достъп до регистъ-
ра на кметовете на общини и опра-
вомощени от тях длъжностни лица 
за вписване, отписване и промени в 
данните на издадените удостовере-
ния. Редът за предоставяне на достъп 
и вписване на данните в регистъра 
се определя с наредбата по чл. 12а, 
ал. 5. Поради несъответствието на 
размера на някои от санкциите със 
степента на обществена опасност на 
съответните нарушения са намалени 
размерите на санкциите по чл. 93, 
чл. 93б, чл. 93в и чл. 104. Също така 
се разширява обхватът на нарушени-
ята, за които се прилагат принуди-
телни административни мерки с цел 
преустановяване и предотвратяване 
на извършените нарушения от лица, 
които не притежават необходимия 
документ за извършване на дейност-
та. Регламентирани са подробно пра-
вилата за движението по пътищата с 
индивидуални електрически превоз-
ни средства, като с § 58 от преходни-
те и заключителните разпоредби се 
изменя и допълва Законът за движе-
нието по пътищата и се преодолява 
установената празнота в действащата 
към момента нормативна уредба. За-
конът урежда разграничаване между 
органа, който провежда политиката 
в автомобилния транспорт, граждан-
ското въздухоплаване и пристанищ-
ната дейност – министърът на транс-
порта, информационните технологии 
и съобщенията, и съответния орган, 
който упражнява регулаторни и кон-

тролни функции – Изпълнителна 
агенция „Автомобилна администра-
ция“, Главна дирекция „Гражданска 
въздухоплавателна администрация“ и 
Изпълнителна агенция „Морска ад-
министрация“ – § 1, съответно § 59 и 
60 от преходните и заключителните 
разпоредби, с които се изменят Зако-
нът за гражданското въздухоплаване 
и Законът за морските пространства, 
вътрешните водни пътища и приста-
нищата на Република България.

ЗАКОН ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗА-
КОНА ЗА БЪЛГАРСКИЯ ЧЕРВЕН 
КРЪСТ

Вносители: н.п. Александър Ненков и 
Искрен Веселинов

Комисии: Комисия по правни въ-
проси (водеща); Комисия 
по здравеопазването; Ко-
мисия по регионална по-
литика, благоустройство и 
местно самоуправление

Приет на: 25 юни 2020 г.; 
 обн., ДВ, бр. 60 от 2020 г.

Със Закона за допълнение на За-
кона за Българския Червен кръст се 
предвижда възможност върху имоти 
– публична или частна държавна соб-
ственост, с изключение на имотите 
– изключителна държавна собстве-
ност, да може да се учредява безвъз-
мездно право на строеж в полза на 
Българския Червен кръст за трайно 
задоволяване на обществени потреб-
ности. Учредяването може да бъде 
безсрочно или за определен срок. 

Законът забранява възможността 
Българският Червен кръст да из-
ползва изградения обект за извърш-
ване на икономическа дейност.

Искането за учредяване право на 
строеж се прави от министъра на ре-
гионалното развитие и благоустрой-
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ството чрез областния управител по 
местонахождението на имота, като 
последният дава мотивирано стано-
вище по повод искането. След  реше-
ние на Министерския съвет правото 
на строеж се учредява от областния 
управител, който издава заповед и 
сключва договор за учредяване на 
право на строеж.

Областният управител по местона-
хождението на имота има задълже-
ние да осъществява контрол за спаз-
ването на забраната да се използва 
изграденият обект за извършване на 
икономическа дейност, а също така 
и да предоставя годишен доклад до 
Министерския съвет въз основа на 
извършени проверки през съответна-
та календарна година в срок до 31 
декември.

Когато учреденото право на стро-
еж е с определен срок, след неговото 
изтичане изграденият обект преми-
нава безвъзмездно в собственост на 
държавата.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛ-
НЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВ-
НИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА 
БЪЛГАРИЯ ЗА 2020 Г.

Вносител: Министерски съвет
Комисия: Комисия по бюджет и 

финанси 
Приет на:  26 юни 2020 г.; 
 обн., ДВ, бр. 60 от 2020 г.

Със закона се изменят и допълват 
разпоредбите на Закона за държав-
ния бюджет на Република България 
за 2020 г. относно държавните га-
ранции, които Министерският съвет 
може да издава през текущата година 
– чл. 70а и чл. 71. 

На 20 май 2020 г. влиза в сила Ре-
гламент (ЕС) 2020/672 на Съвета от 
19 май 2020 година за създаване на 

Европейски инструмент за временна 
подкрепа с цел смекчаване на рис-
ковете от безработица при извънред-
ни обстоятелства (SURE) вследствие 
на избухването на COVID-19 (ОВ, L 
159 от 20 май 2020 г.), наричан Ре-
гламент (ЕС) 2020/672. Общият бю-
джет на този инструмент е 100 млрд. 
евро, като финансовата помощ ще се 
отпуска под формата на заем. Пре-
доставянето на гаранцията от всяка 
държава ще бъде регламентирано в 
индивидуално гаранционно споразу-
мение, сключено между Европейска-
та комисия и държавата членка, по 
чл. 11 от Регламент (ЕС) 2020/672. 
С гаранционното споразумение Ре-
публика България ще поеме задъл-
жение при поискване да предостави 
безвъзвратни и безусловни гаранции 
в максимален размер от 107 466 500 
евро (210  186  204,70 лв.) от общите 
гаранции в Европейския съюз, дости-
гащи 25 млрд. евро. 

Като част от цялостния пакет от 
мерки на Европейския съюз и Евро-
пейската инвестиционна банка за ми-
нимизиране на икономическите по-
следици на пандемията от COVID-19 
държавите членки постигат съгласие 
за създаване на Паневропейски га-
ранционен фонд (ПЕГФ) в размер 25 
млрд. евро. Създаването на ПЕГФ е 
одобрено от Европейския съвет на 23 
април 2020 г. Фондът има за цел да 
предоставя гаранции по операции на 
Европейската инвестиционна банка 
и Европейския инвестиционен фонд 
в подкрепа на малки и средни пред-
приятия, предприятия със средна ка-
питализация и корпорации за спра-
вяне с кризата. Очаква се Фондът да 
мобилизира до 200 млрд. евро допъл-
нителна целева ликвидност и крат-
косрочна капиталова подкрепа за 
европейската икономика. Предвиж-
да се приносът на участващите дър-
жави членки в ПЕГФ да се урежда 
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със споразумение за принос, което се 
сключва между съответната държа-
ва членка и Европейската инвести-
ционна банка. Размерът на приноса 
на всяка участваща държава членка 
във Фонда ще се определя като про-
цент от общия размер на ПЕГФ (25 
млрд. евро), съответстващ на дела 
на държавата членка в капитала на 
Европейската инвестиционна банка. 
Делът на България в капитала на Ев-
ропейската инвестиционна банка е в 
размер 0,21% и съответно гаранция-
та, която ще се предостави от Бълга-
рия на ПЕГФ, ще бъде в размер 51 
251 027,24 евро (100 238 296,60 лв.). 
Във връзка със споразуменията за 
принос ще се сключи и Споразуме-
ние за гаранция при първо поисква-
не между държавите членки гаранти 
и Европейската инвестиционна бан-
ка, в което се уреждат въпросите, 
свързани с обхвата на предоставена-
та от участващите държави гаранция 
и процедурата по плащане в случай 
на активиране на гаранция по опера-
циите на Европейската инвестицион-
на банка и Европейския инвестицио-
нен фонд, осъществени в рамките на 
ПЕГФ. Паневропейски гаранционен 
фонд ще бъде създаден и ще запо-
чне своята дейност, след като бъдат 
подписани споразумения за принос 
с държави членки, чиито общ дял в 
капитала на Европейската инвести-
ционна банка е най-малко 60%. 

С новите ал. 2 и 3 на чл. 70а от 
Закона за държавния бюджет на 
Република България за 2020 г. се 
обезпечава възможност в рамките 
на годината Министерският съвет 
да издаде държавни гаранции, като 
сключи Споразумение за гаранция 
при първо поискване с Европейската 
инвестиционна банка във връзка със 
Споразумението за принос по отно-
шение на Паневропейския гаранцио-
нен фонд в отговор на COVID-19 и 

Споразумение за гаранция с Евро-
пейската комисия по Европейския 
инструмент за временна подкрепа 
с цел смекчаване на рисковете от 
безработица при извънредни обстоя-
телства вследствие на избухването 
на COVID-19. Това налага и увели-
чението на максималния размер на 
предвиденото в чл. 71 ограничение 
за новите държавни гаранции, които 
могат да бъдат издадени през година-
та, от 1535 млн. лв. на 1845,1 млн. лв. 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛ-
НЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙ-
СТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

Вносители: Обединен законопроект, 
изготвен по реда на чл. 81, 
ал. 2 от ПОДНС, на осно-
вата на приетите на първо 
гласуване с вносители:  
1. н.п. Искрен Веселинов; 
и 2. н.п. Юлиан Ангелов 
и група народни предста-
вители

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

Приет на: 1 юли 2020 г.; 
 обн., ДВ, бр. 62 от 2020 г.

Законът за изменение и допълне-
ние на Закона за устройство на тери-
торията предвижда технологичното 
обновяване на приемо-предавателни-
те мобилни станции да се извърш-
ва без издаване на ново строително 
разрешение, когато е върху вече из-
граден обект и няма съществени кон-
структивни промени – чл. 151, ал. 1, 
т. 16. Дейностите по чл. 151,     ал. 1, 
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т. 16 се извършват въз основа на ста-
новище на инженер-конструктор и 
на инженер с професионална квали-
фикация в областта на съобщенията 
с указания за извършването им, по-
ложителна експертна оценка за съот-
ветствие с изискванията за пределно 
допустимите нива на електромагнит-
ни полета от Националния център по 
обществено здраве и анализи и до-
кумент, удостоверяващ одобрението 
им от Комисията за регулиране на 
съобщенията – в случаите на под-
мяна или допълване на елементи и 
оборудване с елементи и оборудване 
от друг вид технология, от електрон-
на съобщителна мрежа от друг вид 
или за друг честотен обхват. Изис-
кванията и редът за измерването на 
електромагнитните излъчвания оста-
ва непроменен – по реда на Закона 
за здравето, като за всяко обновяване 
следва да се прави ново измерване на 
електромагнитните полета. Въвеж-
да се и допълнителен контрол чрез 
задължение за операторите на елек-
тронна съобщителна мрежа да пред-
ставят конструктивното становище и 
протокола за измерване на електро-
магнитните излъчвания в специално 
създаден регистър на Комисията за 
регулиране на съобщенията. Обстоя-
телствата, които се вписват, условия-
та и редът за воденето, поддържането 
и ползването на регистъра се опреде-
лят с наредба на Комисията. Законът 
въвежда административнонаказател-
на отговорност за оператор на елек-
тронна съобщителна мрежа, извър-
шил дейности по чл. 151, ал. 1, т. 16 
в нарушение на чл. 151, ал. 4, 5, 7, 8 
или 9 – в размер от 1000 до 10 000 лв. 
Предвидено е кметът на общината да 
издава заповед за премахване на еле-
менти и оборудване на приемно-пре-
давателни станции по чл. 151, ал. 1, т. 
16, които са монтирани в нарушение 
на чл. 151, ал. 4, 5, 7, 8 или 9.

Съгласно разпоредбите на Закона 
за устройство на територията гробищ-
ните паркове са озеленени площи с 
друго специфично предназначение, 
допълващи зелената система, и в пре-
обладаващата си част са публична об-
щинска собственост. Липсата на зако-
нова уредба за гробищните паркове и 
погребалната дейност, с която да се 
регулират обществените отношения, 
свързани с траурно-обредната дейност, 
управлението на гробищните паркове 
и статуса на лицата, които могат да 
извършват траурно-обредни услуги, 
води до необходимостта от прецизи-
ране обхвата и съдържанието на тази 
материя. В чл. 62 с новата ал. 12 е 
предвидено тези обществени отноше-
ния подробно да се регламентират с 
наредбите на общинските съвети.

ЗАКОН ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА 
МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНОТО 
СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ РЕПУБ-
ЛИКА БЪЛГАРИЯ И РЕПУБЛИКА 
ГЪРЦИЯ ОТНОСНО МЕЖДУСИС-
ТЕМНА ГАЗОВА ВРЪЗКА ГЪРЦИЯ 
– БЪЛГАРИЯ (ПРОЕКТ IGB), ПО-
ДПИСАНО В СОФИЯ НА 10 ОК-
ТОМВРИ 2019 Г.

Вносител: Министерски съвет
Комисии: Комисия по енергетика 

(водеща); Комисия по бю-
джет и финанси; Комисия 
по правни въпроси

Приет на: 2 юли 2020 г.; 
 обн., ДВ, бр. 63 от 2020 г.

Предвижда се изграждането на га-
зопровод, който пряко ще свързва на-
ционалните газопреносни мрежи на 
Република Гърция и Република Бъл-
гария и ще се свързва със същест-
вуващ газопровод. Цели се установя-
ване на предвидимост на паричните 
потоци за акционерите в проектната 
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компания, като се фиксират нивата на 
корпоративния данък в двете държави 
към ставките, действащи в момента 
на сключването на Споразумението. 
С приемането на Споразумението ще 
се позволи и прилагането на конку-
рентна тарифа за пренос, което ще 
повиши атрактивността на газопрово-
да за бъдещите търговци на газ.

Със Споразумението се предвижда 
разпределение на приходите от проек-
та на териториален принцип, при кой-
то общата печалба от преноса на при-
роден газ по газопровода се разпределя 
между двете държави пропорционално 
на дължината на неговото трасе на 
всяка една от двете територии.

ЗАКОН ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА 
СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ ПРА-
ВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА 
БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО 
НА РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ ЗА РЕГ-
ЛАМЕНТИРАНЕ НА ЖЕЛЕЗОПЪТ-
НИЯ ТРАНСГРАНИЧЕН ТРАФИК, 
ПОДПИСАНО НА 26 ФЕВРУАРИ 
2020 Г. В ГР. АЛЕКСАНДРУПОЛИС, 
РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ

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

формационни технологии 
и съобщения

Приет на: 8 юли 2020 г.; 
 обн., ДВ, бр. 65 от 2020 г.

Съгласно чл. 10 от подписаното 
между правителството на Република 
България и правителството на Репу-
блика Гърция Споразумение за ре-
гламентиране на железопътния тран-
сграничен трафик същото подлежи 
на ратификация и влиза в сила 30 
дни, след като договарящите се стра-
ни се уведомят взаимно чрез дипло-
матическа нота, че ратифицирането е 
извършено и е в съответствие с раз-

поредбите на националното им зако-
нодателство.

С влизането в сила на Споразу-
мението ще се създаде рамка, която 
да улесни и ускори преминаването 
през железопътните гранични пун-
ктове между Република България и 
Република Гърция и да регламентира 
трансграничния железопътен трафик и 
свързаните с него процедури за всич-
ки железопътни предприятия, които 
имат достъп до настоящата железо-
пътна инфраструктура, в съответствие 
с европейското и националното зако-
нодателство на договарящите се стра-
ни. Споразумението ще допринесе за 
опростяването на изпращането през 
границата и за намаляване на времето 
за чакане на гранично-пропускателни-
те пунктове. Наред с това се цели да 
се гарантира недискриминация и ло-
ялна конкуренция по отношение на 
свободния достъп, както и свобода на 
железопътните предприятия да орга-
низират процедури по изпращане през 
границата чрез приемане на последва-
щи споразумения между съответните 
органи на договарящите се страни.

ЗАКОН ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА 
СПОГОДБАТА МЕЖДУ ПРАВИТЕЛ-
СТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛ-
ГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА 
ЧЕРНА ГОРА ЗА МЕЖДУНАРОДНИ 
АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗИ НА 
ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ, ПОДПИСА-
НА НА 17 ЮНИ 2019 Г. В СОФИЯ

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

формационни технологии 
и съобщения

Приет на: 8 юли 2020 г.; 
 обн., ДВ, бр. 65 от 2020 г.

Подписаната Спогодба между пра-
вителството на Република България 
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и правителството на Черна гора пред-
вижда създаването на смесена комисия 
от представители на компетентните 
органи на двете страни за обсъждане 
и решаване на възникнали проблеми 
при осъществяването на международ-
ните автомобилни превози на пътници 
и товари между Република България и 
Черна гора и транзита през техните те-
ритории. Съгласно постигнатите дого-
ворености двете страни поемат задъл-
жението да насърчават използването 
на превозни средства, отговарящи на 
стандартите за безопасност и опазване 
на околната среда.

Спогодбата няма да засяга права-
та и задълженията, произтичащи от 
други международни споразумения, 
в които участват България и Черна 
гора, и е съобразена с действащото 
законодателство в Европейския съюз. 

ЗАКОН ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА 
ВТОРИЯ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРО-
ТОКОЛ КЪМ ВСЕМИРНАТА ПО-
ЩЕНСКА КОНВЕНЦИЯ ОТ ТРЕТИЯ 
ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС НА ВСЕ-
МИРНИЯ ПОЩЕНСКИ СЪЮЗ

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

формационни технологии 
и съобщения

Приет на: 8 юли 2020 г.; 
 обн., ДВ, бр. 65 от 2020 г.

Приетият закон ще доведе до пот-
върждаване на принадлежността и 
участието на Република България в 
единната световна пощенска терито-
рия, регламентирана от актовете на 
Всемирния пощенски съюз, както и 
ще осигури изпълнението на ангажи-
ментите на страната ни, свързани с 
прилагането на актовете на Всемир-
ния пощенски съюз както от страна на 
органите, осъществяващи държавната 

политика и регулирането на пощен-
ските услуги, така и от страна на из-
брания пощенския оператор, задължен 
съгласно чл. 27 от Закона за пощен-
ските услуги да изпълнява актовете, 
които са ратифицирани от Народното 
събрание на Република България.

Ратифицирането на Втория допъл-
нителен протокол към Всемирната 
пощенска конвенция от третия из-
вънреден конгрес ще създаде правна 
основа за уреждане на взаимоотно-
шенията между Република България 
и останалите страни – членки на Все-
мирния пощенски съюз, при осъщест-
вяването на международните пощен-
ски услуги. Гарантирано би било и 
правото на избрания пощенски опера-
тор да получи възнагражденията си от 
чуждестранните пощенски оператори 
за извършената на националната те-
ритория доставка на входящите меж-
дународни пощенски пратки, както и 
правото на потребителите да ползват 
международни пощенски услуги от и 
към всички 192  страни – членки на 
Всемирния пощенски съюз.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛ-
НЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВ-
НИТЕ РЕЗЕРВИ И ВОЕННОВРЕ-
МЕННИТЕ ЗАПАСИ

Вносител: Министерски съвет
Комисии: Комисия по икономиче-

ска политика и туризъм 
(водеща); Комисия по 
енергетика; Комисия по 
бюджет и финанси; Коми-
сия за наблюдение на при-
ходните агенции и борба 
със сивата икономика и 
контрабандата

Приет на: 9 юли 2020 г.; 
 обн., ДВ, бр. 65 от 2020 г.

Със Закона за изменение и до-
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пълнение на Закона за държавните 
резерви и военновременните запаси 
се създава Държавно предприятие 
„Държавна петролна компания“ към 
министъра на икономиката със статут 
на предприятие по смисъла на чл. 62, 
ал. 3 от Търговския закон. Прекратяват 
се функциите на Държавна агенция 
„Държавен резерв и военновременни 
запаси“ по отношение организирането 
и управлението на държавни резерви и 
запаси от нефт и нефтопродукти и се 
определят със закона като функции 
на предприятието. Държавна агенция 
„Държавен резерв и военновремен-
ни запаси“ запазва контролните си 
функции. Предвижда се условията, 
редът и сроковете за осъществяване 
на взаимодействие между агенция-
та и предприятието да се уредят със 
споразумение.

Държавно предприятие „Държав-
на петролна компания“ е юридическо 
лице, което не формира и не разпре-
деля печалба. Основната дейност на 
държавното предприятие е създава-
не, съхраняване, опазване, обновяване 
и продажба на държавните резерви и 
военновременните запаси от нефт и 
нефтопродукти, както и на запасите от 
нефт и нефтопродукти по смисъла на 
чл. 2, ал. 1 и 2 от Закона за запасите 
от нефт и нефтопродукти. Обхватът на 
дейността му включва и управление, 
поддържане и експлоатация на пре-
доставените на държавното предпри-
ятие петролни бази за съхранение на 
резерви и запаси от нефт и нефтоп-
родукти, както и изграждане на нови 
петролни бази. Предвижда се с пра-
вилник, приет от Министерския съвет, 
да се уредят структурата, устройството 
и дейността, както и правомощията и 
задълженията на органите на управле-
ние на държавното предприятие. Пред-
видена е възможността по решение на 
Министерския съвет предприятието да 
учредява търговски дружества, вклю-

чително с непарична вноска, предста-
вляваща правото на собственост върху 
предоставеното му имущество – част-
на държавна собственост, за осъщест-
вяване на търговска дейност, свързана 
с управление, поддържане, експлоата-
ция и изграждане на петролни бази за 
съхранение на нефт и нефтопродукти и 
бензиностанции, както и търговска дей-
ност с алтернативни горива. Със закона 
се прецизира изрично, че държавното 
предприятие не може да се приватизи-
ра и срещу него не може да се открива 
производство по несъстоятелност.

Регламентирана е правна възмож-
ност държавното предприятие да въз-
лага съхраняването и опазването на 
държавни резерви и на външни съх-
ранители – търговци и организации, 
избрани на конкурсен принцип. Регла-
ментиран е редът, по който се създа-
ват, съхраняват, опазват и реализират 
освободени с решение на Министер-
ския съвет държавни резерви и воен-
новременни запаси от нефт и нефтоп-
родукти. Определени са и случаите, в 
които държавното предприятие пре-
доставя безвъзмездно създадените дър-
жавни резерви от нефт и нефтопроду-
кти на Държавна агенция „Държавен 
резерв и военновременни запаси“ със 
задължение за последващо изкупуване 
от страна на предприятието. 

Със закона се предвиждат съответ-
ни промени в Закона за запасите от 
нефт и нефтопродукти. Държавното 
предприятие „Държавна петролна 
компания“ е определена да изпълня-
ва функциите на централна структура 
за управление на запасите по смисъ-
ла на Директива на Съвета 2009/119/
ЕО от 14 септември 2009 г. за налага-
не на задължение на държавите член-
ки да поддържат минимални запаси 
от суров нефт и/или нефтопродукти, 
като ясно са дефинирани нейните за-
дължения с оглед функцията. Пред-
вижда се митническите служители, 
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определени със заповед на директора 
на Агенция „Митници“ да  осъществя-
ват контрол върху задължените лица, 
държавното предприятие и съхраните-
лите на нефт и нефтопродукти, при-
тежаващи регистрирани складове по 
чл. 38 от Закона за запасите от нефт и 
нефтопродукти относно изпълнението 
на задължението им по поддържане 
в съответно количество на запасите в 
данъчни складове по смисъла на За-
кона за акцизите и данъчните скла-
дове. Регламентирани са изрично и 
случаите, когато при констатирани 
нарушения митническите служители 
съставят акт за установяване на адми-
нистративно нарушение.

Съответни  промени са предвидени 
и в Закона за енергията от възобновя-
еми източници. В Закона за акцизите 
и данъчните складове се предвижда 
отмяна на специалния ред за лицензи-
ране на Държавна агенция „Държавен 
резерв и военновременни запаси“. Уп-
равляваните от държавното предприя-
тие данъчни складове ще подлежат на 
регистрация по общия ред на закона. 
В допълнение се въвежда задължение 
за лицензираните складодържатели, 
при поискване от лице вложител, да 
осигурят не по-малко от 15% от об-
щия максимален складов капацитет 
за съхранение в данъчния склад на 
енергийни продукти, собственост на 
лицето. Изключение на това прави-
ло е предвидено, когато лицензирани-
ят складодържател няма достатъчен 
складов капацитет за съхранение на 
собствените си енергийни продукти. 
Редът и начинът за определяне на 
складовия капацитет, както и достъпът 
на лицата се определят в правилника 
за прилагане на Закона за акцизите 
и данъчните складове. Лицензирани-
ят складодържател и лицето уреждат 
взаимоотношенията си при спазване 
на изискванията на закона. При от-
каз на лицензирания складодържател 

за предоставяне на ползване на скла-
дов капацитет се предвижда лицето да 
уведомява директора на териториал-
ната дирекция по местонахождението 
на данъчния склад, като предоставя 
доказателства за отказа. Митнически-
те органи ще извършват проверка на 
обстоятелството за наличие на скла-
дов капацитет към момента на отказа. 
Предвидено е по вид и размери адми-
нистративно наказание за лицензира-
ния складодържател в случая на отказ.

Със заключителни разпоредби на 
закона се регламентира действието на 
лицензите на Държавна агенция „Дър-
жавен резерв и военновременни запа-
си“, издадени по реда на отменения 
раздел IIa на глава четвърта от Закона 
за акцизите и данъчните складове, до 
връчването на лицензите за управле-
ние на данъчни складове на Държав-
но предприятие „Държавна петролна 
компания“. От връчване на лицензите 
на държавното предприятие лицензи-
раните като данъчни складове петрол-
ни бази за съхранение на нефт и неф-
топродукти, заедно със съхраняваните 
в тях количества резерви и запаси от 
нефт и нефтопродукти преминават в 
управление на Държавно предприятие 
„Държавна петролна компания“. Пред-
вижда се уредба и за други категории 
имоти, активи и вещи, които преми-
нават в управление на държавното 
предприятие. За служителите в ад-
министрацията на Държавна агенция 
„Държавен резерв и военновременни 
запаси“ се предвижда преобразува-
не на заварените трудови и служебни 
правоотношения с всички произтича-
щи от това правни последици.

Законът предвижда тримесечен срок 
за приемане от Министерския съвет на 
правилника за прилагането му и при-
веждане на подзаконовата нормативна 
уредба в съответствие с него. В дву-
месечен срок от влизането в сила на 
закона министърът на финансите тряб-
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ва да приведе в съответствие с него 
правилника за прилагане на Закона за 
акцизите и данъчните складове.

ЗАКОН ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА 
ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН 
КОДЕКС

Вносители: н.п. Крум Зарков и група 
народни представители

Комисия: Комисия по правни въпро-
си 

Приет на: 22 юли 2020 г.; 
 обн., ДВ, бр. 68 от 2020 г.

С параграф единствен в Гражданския 
процесуален кодекс се създава чл. 100а, 
който предвижда, че процесуалните 
действия не може да съдържат заплахи, 
обидни или нецензурни думи или ква-
лификации, а в случай че съдържат та-
кива, съответните действия се приемат 
от съда за нередовни. Изключение пра-
вят случаите, когато искането на една 
от страните в процеса се основава на 
такива изразни средства.

Приетото допълнение в Граждан-
ския процесуален кодекс е в съответ-
ствие с разпоредбата на чл. 12, ал. 
1 от Закона за съдебната власт (ДВ, 
бр. 11 от 2020 г.) – органите на съ-
дебната власт са длъжни да разглеж-
дат и разрешават в съответствие със 
закона всяко подадено до тях иска-
не, като е недопустимо използването 
на заплаха, обидни или нецензурни 
думи или квалификации.

ЗАКОН ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗА-
КОНА ЗА РАДИОТО И ТЕЛЕВИЗИЯ-
ТА

Вносители: н.п. Евгени Будинов и гру-
па народни представители 

Комисия: Комисия по културата и 
медиите

Приет на: 22 юли 2020 г.; 
 обн., ДВ, бр. 68 от 2020 г.

Със Закона за допълнение на Зако-
на за радиото и телевизията се преци-
зират разпоредбите относно предос-
тавянето на Народното събрание на 
сигнал от Българската национална те-
левизия за откритите заседания, които 
се излъчват чрез интернет страницата 
му, като се отстраняват пропуските в 
уредбата на тази материя при прила-
гането на Закона за радиото и телеви-
зията и Правилника за организацията 
и дейността на Народното събрание. 
Съгласно новата ал. 5 на чл. 52 „Бъл-
гарската национална телевизия при 
условия и по ред, определени в дого-
вор, предоставя на Народното събра-
ние за свободно и безвъзмездно полз-
ване сигнал за откритите заседания, 
които се излъчват в реално време в 
интернет чрез интернет страницата на 
Народното събрание.“

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛ-
НЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ВОЕННОТО 
РАЗУЗНАВАНЕ

Вносители: н.п. Димитър Лазаров и 
група народни представи-
тели

Комисии: Комисия за контрол над 
службите за сигурност, 
прилагането и използ-
ването на специалните 
разузнавателни средства 
и достъпа до данните по 
Закона за електронните 
съобщения (водеща); Ко-
мисия по отбрана

Приет на: 22 юли 2020 г.; 
 обн., ДВ, бр. 69 от 2020 г.

Със закона се правят следните 
промени:

- наименованието на Служба „Во-
енна информация“ се променя на 
Служба „Военно разузнаване“;

- предвидено е Служба „Военно 
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разузнаване“ да организира и прилага 
система за планиране, координиране 
и отчитане на дейността на разузна-
вателните структури в Българската 
армия в процеса на подпомагане на 
началника на отбраната при изпълне-
ние на задълженията му по чл. 85, ал. 
1, т. 4 от Закона за отбраната и въоръ-
жените сили на Република България;

- военното разузнаване на опера-
тивно и тактическо ниво вече ще из-
пълнява и задачи по участие в съв-
местни операции;

- създава се възможност служител, 
който работи в орган или структура 
от системата за защита на нацио-
налната сигурност, да бъде приет на 
военна служба в Служба „Военно 
разузнаване“; условията и редът за 
приемане на военна служба се опре-
делят с акт на министъра на отбрана-
та, а служебният или трудовият стаж, 
придобит в орган или структура от 
системата за защита на националната 
сигурност, се признава за продължи-
телна служба, прослужено време или 
трудов стаж и професионален опит 
при определяне на допълнителните 
възнаграждения на служителите;

- изрично е предвидено, че Служба 
„Военно разузнаване“ осигурява за-
щитата на класифицираната инфор-
мация чрез служител по сигурността 
на информацията, който се подпо-
мага от административно звено по 
сигурността на информацията и осъ-
ществява дейността си самостоятел-
но или във взаимодействие с други 
служби за сигурност и обществен 
ред; служителят по сигурността на 
информацията може да е ръководи-
тел на административното звено.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛ-
НЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА

Вносители: н.п. Даниела Дариткова-

Проданова и група народ-
ни представители

Комисии: Комисия по бюджет и фи-
нанси (водеща); Комисия 
по въпросите на децата, 
младежта и спорта; Ко-
мисия по културата и 
медиите

Приет на: 23 юли 2020 г.; 
 обн., ДВ, бр. 69 от 2020 г. 

Със Закона за изменение и допъл-
нение на Закона за хазарта се про-
меня формата и организацията на 
надзора върху дейностите, свързани 
с хазарта. Държавната комисия по 
хазарта се закрива, а регулирането и 
контролът върху хазартната дейност 
преминава в компетентността на 
Националната агенция за приходите 
(НАП). Изпълнителният директор на 
НАП осъществява държавния надзор 
в областта на хазарта и свързаните с 
хазарт дейности. Законът регламен-
тира функциите и правомощията на 
НАП и на изпълнителния директор, 
който може да възложи правомощи-
ята си на оправомощен от него за-
местник изпълнителен директор. С 
наредби на Министерския съвет по 
предложение на министъра на фи-
нансите ще се определят общи задъл-
жителни игрални условия и правила 
за видовете хазартни игри, задължи-
телните изисквания към игралните 
зали, казината и пунктовете за прие-
мане на залози, задължителните пра-
вила за организацията на работа и 
финансовия контрол, техническите 
изисквания към системите за кон-
трол върху игрите и игралното обо-
рудване, необходимите документи за 
издаване на лиценз и изискванията 
към системите на организаторите на 
хазартни игри за автоматизирано по-
даване на информация за игралните 
сесии, залозите и печалбите.  

Увеличават се праговете за инвес-
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тиции, които организаторите на ха-
зартни игри с издаден лиценз са за-
дължени да правят. Като условие за 
издаване на лиценз за организиране 
на хазартни игри в игрално казино и 
игри с игрални автомати се въвеж-
да изискване към организаторите за 
изцяло внесен капитал с определена 
в закона минимална стойност. Пре-
цизират се случаите, при които не се 
доказват инвестиции и внесен капи-
тал. 

Организаторите на хазартни игри 
се задължават да правят годишни 
вноски за социално отговорно пове-
дение за всеки издаден лиценз. Нов 
момент в нормативната уредба са 
мерките, свързани с предотвратяване 
възникването на хазартна зависимост 
и за защита на уязвими от хазарт-
ните дейности лица. Създава се ре-
гистър на лицата, които смятат, че 
имат проблем с хазарта или чието 
социално положение и/или равнище 
на доходи може да развие хазартна 
зависимост. Регистърът се поддържа 
от НАП и вписването има за цел ли-
цата, вписани в него, да не се допус-
кат до участие в хазартни игри.  

Разширява се обхватът на хазарт-
ните игри, които може да се органи-
зират от държавата чрез Държавно 
предприятие „Български спортен то-
тализатор“, като може да се използ-
ват и устройства на самообслужване 
за лотарийни игри. Законът регла-
ментира схеми за разпределение на 
постъпленията от хазартни игри, ор-
ганизирани от Държавното предприя-
тие „Български спортен тотализатор“, 
като се предвижда част от средствата 
да се използват за физическо възпи-
тание, спорт и култура. Схемите за 
разпределение се утвърждават от ми-
нистъра на физическото възпитание 
и спорта.

Надзорната дейност на НАП 
включва и воденето на регистри за 

организаторите на хазартни игри и 
дейности, на издадените лицензи, на 
лабораториите, които извършват из-
питвания и на решенията на изпъл-
нителния директор на НАП.  Възлага 
се на Българския институт по метро-
логия да води публични регистри по 
чл. 20, ал. 2 от закона. Игралното и 
комуникационното оборудване, ком-
пютърните системи, игралният софту-
ер и устройствата на самообслужване 
трябва да са вписани в съответните 
регистри, за да се използват за орга-
низиране на хазартни игри. 

Организаторите на хазартни игри 
са длъжни да оказват съдействие на 
органите на НАП при изпълнение на 
техните правомощия. Други държав-
ни органи, посочени в закона, оказ-
ват съдействие на органите на НАП 
в рамките на своята компетентност, 
включително по предотвратяване из-
ползването на финансовата система 
за целите на изпирането на пари и 
финансирането на тероризма. В про-
изводствата по издаване на лиценз 
НАП може да изисква становища и 
справки от други държавни органи и 
институции. Законът определя реда, 
по който се води административното 
производство по издаване на лиценз 
пред изпълнителния директор на 
НАП, който се произнася с решение. 

С изменението в чл. 30 от закона 
се предвижда за издаване на лиценз 
за игри в игрално казино и за игри 
с игрални автомати, в зависимост 
от срока на лиценза, да се събира 
еднократна държавна такса. Уреж-
да се внасянето на дължимата так-
са при заличаване или прекратява-
не на организатор на хазартни игри. 
Допълват се хипотезите в чл. 35 за 
прекратяване на лиценз, като не се 
допуска предсрочно прекратяване 
по искане на лицето, когато спря-
мо него е приложена принудителна 
административна мярка по чл. 86. 
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Изпълнителният директор на НАП 
може да откаже продължаване срока 
на лиценз, когато установи след про-
верка в документите и дейността на 
организатора, че са налице обстоя-
телства, представляващи пречка за 
издаване на лиценз. 

Контролната дейност на органите 
на НАП включва извършването на 
проверки на място и по документи, 
по реда на Данъчно-осигурителния 
процесуален кодекс, за спазването 
на нормативните изисквания. Зако-
нът регламентира правомощията на 
органите при извършване на про-
верките, както и правилата за декла-
риране, установяване и събиране на 
вземания.

В допълнителните разпоредби се 
въвежда дефиниция на понятията  
„инвестиции“ и „устройство на само-
обслужване за организиране на лота-
рийни игри“.

В преходните и заключителните 
разпоредби се уреждат последиците 
от закриването на Държавната ко-
мисия по хазарта, което се извършва 
чрез ликвидационна комисия, създа-
дена от Министерския съвет. С вли-
зането в сила на закона се прекра-
тяват пълномощията на председателя 
и на членовете на Държавната ко-
мисия по хазарта. Ликвидационната 
комисия в 3-месечен срок от назна-
чаването ѝ извършва ликвидация-
та на закритата комисия. Активите, 
пасивите, архивът и другите права и 
задължения на Държавната комисия 
по хазарта преминават към НАП. В 
6-месечен срок от влизане в сила на 
закона се създават регистрите по чл. 
20. Трудовите и служебните правоот-
ношения на служителите от закрита-
та комисия се уреждат по реда на чл. 
328, ал. 1,т. 1 от Кодекса на труда, 
съответно чл. 106, ал. 1,т. 1 от Закона 
за държавния служител. Образувани-
те и неприключените производства, 

свързани с издаване на лиценз, се до-
вършват в 6-месечен срок при досе-
гашните изисквания, а издадените до 
влизането в сила на закона лицензи 
запазват своята валидност до изти-
чане на срока, за който са издаде-
ни. Образуваните и неприключените 
административни и административ-
нонаказателни производства се до-
вършват от НАП. 

Във връзка с промените в Зако-
на за хазарта се правят промени и 
в Закона за мерките срещу изпира-
нето на пари, Данъчно-осигурител-
ния процесуален кодекс, Закона за 
корпоративното подоходно облагане, 
Закона за частната охранителна дей-
ност, Закона за мерките срещу фи-
нансирането на тероризма и Закона 
за физическото възпитание и спорта.

ЗАКОН ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА 
ИЗМЕНЕНИЕТО НА СПОРАЗУМЕ-
НИЕТО МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВО-
ТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
И МЕЖДУНАРОДНАТА БАНКА ЗА 
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ 
(„СВЕТОВНА БАНКА“) ЗА ПРЕДОС-
ТАВЯНЕ НА ПОДКРЕПА ЗА ОФИС 
НА СВЕТОВНАТА БАНКА В РЕПУБ-
ЛИКА БЪЛГАРИЯ ОТ 12 АПРИЛ 
2019 Г.

Вносител: Министерски съвет
Комисия: Комисия по бюджет и 

финанси
Приет на: 24 юли 2020 г.; 
 обн., ДВ, бр. 69 от 2020 г.

Споразумението предвижда оказ-
ване от българска страна на финан-
сова подкрепа на Международната 
банка за възстановяване и развитие 
за дългосрочното позициониране и 
функциониране на Офис на Светов-
ната банка за споделени услуги и 
други функции в София за периода 
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на неговото действие на територията 
на страната. 

Офисът за споделени услуги е от-
крит на 18 юли 2019 г. След стартира-
не на неговата дейност мениджмън-
тът на Банката е проявил интерес за 
позициониране на служители, рабо-
тещи и в други области, освен пър-
воначално предвидените в сектора на 
информационните технологии, което 
ще доведе до разширяване на спектъ-
ра на дейностите и услугите, предос-
тавяни от Офиса в София. Предвижда 
се в дългосрочната локация да бъдат 
разположени също и екипи на Фи-
нансовия департамент, на структури-
те, свързани с обществените поръчки, 
човешките ресурси и корпоративната 
сигурност, както и цялото Постоянно 
представителство на Банката. Oчаква 
се броят на служителите да превиши 
планираните 300. Това налага необхо-
димостта от увеличаване на наема-
ните площи в дългосрочната локация 
с 650 кв. м. Изменението предвижда 
промяна на т. 1, параграф 1 на Прило-
жение В от Споразумението от „при-
близително 4000 кв. м“ на „приблизи-
телно 4650 кв. м“.

Съгласно прилаганата от страна 
на Световната банка практика по от-
ношение на подобни международни 
договори страните се задължават да 
запазят поверителния характер на до-
кумента, като нито една от тях не 
може да оповестява Споразумението 
или неговите условия извън своите 
структури без предварителното пис-
мено съгласие на другата страна. В 
тази връзка на основание чл. 25, ал. 
2 от Закона за международните дого-
вори на Република България Минис-
терският съвет предлага Народното 
събрание със Закона за ратифици-
ране да разпореди Изменението на 
Споразумението също да не бъде 
обнародвано в „Държавен вестник“. 
Проектът на законa не е свързан с 

транспониране на актове на Евро-
пейския съюз.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗА-
КОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И 
ТАКСИ

Вносители: н.п. Менда Стоянова и 
група народни представи-
тели

Комисии: Комисия по бюджет и фи-
нанси (водеща); Комисия 
по регионална политика, 
благоустройство и местно 
самоуправление; Коми-
сия по транспорт, инфор-
мационни технологии и 
съобщения; Комисия по 
вътрешна сигурност и об-
ществен ред

Приет на: 30 юли 2020 г.; 
 обн., ДВ, бр. 71 от 2020 г.

Законът за изменение на Закона 
за местните данъци и такси отстра-
нява възникнали в практиката про-
блеми. Законът отменя задължението 
след прекратяване на регистрацията 
на превозното средство за представя-
не в общината на удостоверение за 
предаването му за разкомплектова-
не. Също така се прецизира датата за 
подаване на данъчна декларация за 
облагане с туристически данък – 31 
януари, тъй като посочената в зако-
на – 30 януари, води до заблуждение 
на данъчнозадължените лица относно 
изтичане на законовия срок за пода-
ване на декларацията (януари има 31 
дни). С промяната се предотвратява 
възможността при подадена от лица-
та декларация на 31 януари същите 
да нарушат разпоредбата на чл. 61р, 
ал. 5 от Закона за местните данъци и 
такси и съответно да понесат админи-
стративна санкция съгласно разпоред-
бата на чл. 127, ал. 1 от същия закон.
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Със закона се предоставя възмож-
ност на Общинския съвет да осво-
боди лицата, преустановили стопан-
ската си дейност в имота, в резултат 
на обявеното извънредно положение 
от 13.03.2020 г., от заплащане на так-
сата за битови отпадъци за услуга-
та по сметосъбиране и сметоизвоз-
ване за определен период от 2020 г. 
Предвижда се преустановяването на 
дейността за съответния период да 
се доказва от задължените лица с 
финансови и други документи, като 
редът и начинът да бъдат определени 
от Общинския съвет.

Със Закона за изменение на Закона 
за местните данъци и такси се правят 
изменения и допълнения и в: Зако-
на за движение по пътищата, Закона 
за автомобилните превози, Закона за 
данък върху добавената стойност и 
Закона за мерките и действията по 
време на извънредното положение, 
обявено с решение на Народното 
събрание от 13 март 2020 г., и за 
преодоляване на последиците. 

В Закона за движението по пъти-
щата се допълва чл. 91 относно спе-
циалния режим на движение на мо-
торните превозни средства, като се 
добавя, че с такъв могат се ползват 
регистрираните по реда на Закона за 
лечебните заведения моторни превоз-
ни средства, предназначени за пре-
доставяне на медицинска помощ при 
спешни състояния. За преодоляване 
на системните проблеми, свързани с 
недобросъвестното прекратяване на 
регистрацията на моторните превоз-
ни средства с цел неплащането на 
данък при последващо прехвърляне 
на собствеността върху тях, се до-
пълва чл. 144, ал. 2, като се въвежда 
изискване за нотариална заверка на 
подписите на страните, включително 
когато регистрацията на съответно-
то превозно средство е прекратена, 
като това правило не се прилага 

за излезлите от употреба превозни 
средства.

Съществено е допълнението в 
Закона за данък върху добавената 
стойност, като в чл. 66 се разширява 
кръгът на услугите, които се облагат 
с данък с намалена ставка от 9%. С 
намалената ставка ще се облагат до 
31 декември 2021 г. и доставката на 
обща туристическа услуга в случаи-
те по чл. 136, както и екскурзиите, 
организирани от туристически опе-
ратори и туристически агенти със 
случаен автобусен превоз на пътни-
ци, както и доставка на услуга за 
използване на спортни съоръжения.

 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛ-
НЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АДМИНИ-
СТРАТИВНОТО РЕГУЛИРАНЕ НА 
ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, 
СВЪРЗАНИ С НЕФТ И ПРОДУКТИ 
ОТ НЕФТЕН ПРОИЗХОД

Вносител: Министерски съвет
Комисии: Комисия за наблюдение 

на приходните агенции 
и борба със сивата ико-
номика и контрабандата 
(водеща); Комисия по 
икономическа политика 
и туризъм; Комисия по 
енергетика; Комисия по 
бюджет и финанси; Ко-
мисия по земеделието и 
храните 

Приет на: 22 януари 2020 г.; 
 обн., ДВ, бр. 9 от 2020 г.

Законът за административното ре-
гулиране на икономически дейности, 
свързани с нефт и продукти от нефтен 
произход (ЗАРИДСНПНП), има за 
основна цел нормативното регулира-
не на тези дейности и намаляването 
на сивия сектор в бранша, повиша-
ването на събираемостта на митни-
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ческите и данъчните задължения от 
тези дейности, както и да осигури ло-
ялна конкуренция на пазара на гори-
ва в страната. Настоящите промени 
в закона са в следните насоки: 

1. Изваждане от приложното поле 
на закона на дейността по временно 
съхранение и/или зареждане от земе-
делски стопанин, регистриран по За-
кона за подпомагане на земеделските 
производители, в съдове и/или в ре-
зервоари с обща вместимост не пове-
че от 50 куб. м на негови собствени 
продукти от нефтен произход, извън 
данъчни складове или складови сто-
панства на регистрирани получатели, 
по смисъла на Закона за акцизите и 
данъчните складове, предназначени 
за собствената икономическа дейност 
на земеделския стопанин, които не 
подлежат на последваща продажба. 
В тези случаи съдовете и/или резер-
воарите за съхранение следва да са 
с монтирани средства за измерване 
на изведените от тях количества, в 
съответствие с изискванията на на-
редбата по чл. 118, ал. 4 от Закона 
за данък върху добавената стойност 
или по реда на чл. 118, ал. 10 от съ-
щия закон. Продуктите трябва да се 
използват с цел зареждане на собст-
вена, наета или ползвана на друго 
правно основание земеделска техни-
ка, за която е допустимо зареждане 
извън стопанството чрез технически 
изправни и осигурени със средства за 
пожарогасене транспортни средства 
до 1000 л.

2. Облекчаване на изискванията за 
регистрация чрез:

а) въвеждане на диференцира-
ни прагове за минимален капитал/
активи и обезпечение в зависимост 
от нетните приходи от продажби за 
предходната календарна година като 
изискуемо условие за извършване на 
съответната дейност и като задълже-
ние за предоставяне на обезпечение 

за някои от дейностите по чл. 2, ал. 
1, като с това се цели да се облекчи 
процесът по регистрация и упражня-
ване на дейност на по-широк кръг 
лица да осъществяват икономически 
дейности с нефт и продукти от неф-
тен произход;

б) създаване на възможност въ-
трешният обект, от който ще се из-
вършва дейност по чл. 2, ал. 1, т. 2 от 
ЗАРИДСНПНП, да не е само трайно 
прикрепен към недвижим имот, а и 
да бъде преместваем; това предло-
жение отчита спецификата при из-
вършване на дейности в значими за 
икономиката браншове, като минна 
промишленост, строителство, приста-
нищни дейности, и др., при които в 
много случаи е обективно невъзмож-
но изграждането на трайно прикре-
пен вътрешен обект.

3. Прецизиране на текстовете на 
чл. 24 и 25 от закона с оглед на яс-
ното дефиниране на въведените от 
закона забрани.

4. Прецизиране и допълване на 
текстовете по отношение на контрол-
ната дейност с оглед на яснота и пред-
видимост при нейното извършване. 

5. Прецизират се общите и специ-
алните условия за всички дейности, 
както и необходимите документи за 
регистрация на лицата, които ги осъ-
ществяват.

6. Предложена е дефиниция на 
„краен промишлен потребител“, кое-
то е от изключителна важност, с ог-
лед на точното прилагане на изклю-
чението при дейността „съхраняване 
на нефт и продукти от нефтен произ-
ход“. Прецизирани са и други дефи-
ниции, използвани в закона.

С преходните и заключителните 
разпоредби на Закона за изменение 
и допълнение на Закона за админи-
стративното регулиране на икономи-
чески дейности, свързани с нефт и 
продукти от нефтен произход, се въ-
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вежда изменение и в Закона за акци-
зите и данъчните складове.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛ-
НЕНИЕ НА ЗАКОНA ЗА ПЛАТЕЖ-
НИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ 
СИСТЕМИ

Вносител: Министерски съвет
Комисии: Комисия по бюджет и 

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

Приет на: 5 февруари 2020 г.; 
 обн., ДВ, бр. 13 от 2020 г.

Законът за изменение и допълне-
ние на Законa за платежните услу-
ги и платежните системи (ЗИД на 
ЗПУПС) има за основна цел прила-
гане на изисквания на законодател-
ството на Европейския съюз (ЕС) 
към регулативната рамка за платеж-
ните услуги, както и усъвършенства-
не на нормативната уредба, свързана 
с обезпечаване на възможността за 
ефективно упражняване на платежен 
надзор. Законът въвежда промени, 
произтичащи както от Директива 
(ЕС) 2015/2366 на Европейския пар-
ламент и на Съвета от 25 ноември 
2015 г. за платежните услуги във въ-
трешния пазар, за изменение на ди-
рективи 2002/65/ЕО, 2009/110/ЕО 
и 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 
1093/2010 и за отмяна на Директи-
ва 2007/64/ЕО, наричана по-нататък 
„Директива (ЕС) 2015/2366“, така и 
от някои новоприети във връзка с нея 
нормативни актове на ЕС в областта 
на платежните услуги, а именно:

- Регламент (ЕС) 2019/518 на Ев-
ропейския парламент и на Съвета от 
19 март 2019 г. за изменение на Ре-
гламент (ЕО) № 924/2009 по отноше-

ние на определени такси за презгра-
ничните плащания в Съюза и таксите 
за превалутиране;

- Делегиран регламент (ЕС) 
2018/389 на Комисията от 27 ноември 
2017 г. за допълнение на Директива 
(ЕС) 2015/2366 на Европейския пар-
ламент и на Съвета по отношение на 
регулаторните технически стандарти 
за задълбоченото установяване на 
идентичността на клиента и общите 
и сигурни отворени стандарти на ко-
муникация;

- Поправка на Директива (ЕС) 
2015/2366, както и

- Насоки на Европейския банков 
орган (ЕБО) относно изисквания-
та за докладване на данни за изма-
ми съгласно чл. 96, параграф 6 от 
Директива (ЕС) 2015/2366 (EBA/
GL/2018/05), както и Насоки на 
ЕБО относно възлагане на дейнос-
ти на външни изпълнители (EBA/
GL/2019/02).

Със закона се въвеждат и някои 
други изменения на ЗПУПС, необ-
ходимостта от които е установена в 
рамките на упражняването на пла-
тежния надзор и в резултат на на-
трупаната практика, както и предло-
жения за промени от редакционен и 
технически характер. По-съществени 
изменения, предложени в тази връз-
ка, са:

- Обезпечаване на регулярното 
получаване на информация от дос-
тавчици на услуги, които извършват 
дейност в ограничена мрежа, или 
от доставчици на електронни съоб-
щителни мрежи или услуги, както и 
необходимост от регламентация на 
реда за вписването им в Регистъра 
на Българската народна банка (БНБ) 
по чл. 19 от ЗПУПС;

- Осигуряване на възможност за 
допълнителна проверка при лицензи-
ране или при придобиване на кон-
трол върху участието в капитала на 
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платежна институция, съответно дру-
жество за електронни пари, за спаз-
ване на определени законови изиск-
вания от лица, притежаващи под 10% 
от капитала;

- Въвеждане на делегация към на-
редба, в която да бъдат уредени изис-
кванията към защитните мерки, при-
лагани от платежните институции и 
дружествата за електронни пари, както 
и редът за разглеждане на жалби от 
БНБ и доставчик на платежни услуги;

- По-обстойна регламентация на 
въпроси, свързани с уникалния иден-
тификатор на платежна сметка съо-
бразно Регламент (ЕС) 260/2012;

- Регламентиране на извършва-
нето на сетълмент на определени 
платежни операции с карти в лева в 
платежната система RINGS, произти-
чащо от съображения за сигурност и 
ефективност на платежните системи, 
както и избягване на формиране на 
валутно-курсови разлики;

- Създаване на специален ред по 
отношение на давността, прилагана 
при актове за установяване на нару-
шения по ЗПУПС, с оглед на правната 
и фактическата сложност при устано-
вяване на този вид административни 
нарушения, както и увеличаване на 
размера на глобите и имуществените 
санкции при извършени нарушения 
с цел осигуряване на ефективна пре-
венция по отношение на спазването 
на изискванията на закона.

В преходните и заключителните 
разпоредби на закона за изменение 
и допълнение на ЗПУПС са въведе-
ни промени в Наказателния кодекс, 
Закона за Българската народна бан-
ка, Закона за кредитните институции, 
Закона за административните нару-
шения и наказания, Закона за дър-
жавния служител, Кодекса на труда 
и Закона за управление на средствата 
от Европейските структурни и инвес-
тиционни фондове.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛ-
НЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ВЕТЕРИ-
НАРНОМЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ

Вносител: Министерски съвет 
Комисии: Комисия по земеделието 

и храните (водеща); Ко-
мисия по регионална по-
литика, благоустройство и 
местно самоуправление; 
Комисия по вътрешна си-
гурност и обществен ред; 
Комисия по европейските 
въпроси и контрол на ев-
ропейските фондове  

Приет на: 6 февруари 2020 г.; 
 обн., ДВ, бр. 13 от 2020 г.

 
Законът за изменение и допълнение 

на Закона за ветеринарномедицинска-
та дейност има за цел създаване на 
законови гаранции за защита здраве-
то на животните и хората в България, 
както и за осигуряване свободното 
движение на животни и животински 
продукти на територията на държави-
те – членки на Европейския съюз.  

Приложимото европейско зако-
нодателство дава възможност на от-
делните държави членки да предпри-
емат мерки на национално ниво с 
цел доизясняване и доразвиване на 
правилата на Съюза. В тази връзка с 
промените се въвеждат национални 
мерки, свързани с регламентирането 
на изисквания към собствениците и 
ползвателите на животновъдни обек-
ти, както и към органите на местно 
самоуправление.

Регламентирани са допълнителни 
задължения на собствениците по от-
ношение спазването на изисквания-
та за идентификация на животните 
и опазването на здравословното им 
състояние, спазването на изисквани-
ята за хуманно отношение към жи-
вотните, документирането на дви-
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жението от и към животновъдните 
обекти, създаването и изпълнение-
то на програми за самоконтрол на 
болести, спазването на определени 
изисквания при населване на живо-
тновъдните обекти и прилагането на 
спешни мерки при констатиране на 
заразна болест в обектите. 

Със закона са въведени допъл-
нителни задължения на кметовете 
и кметските наместници с оглед на 
предприемане на мерки за намаля-
ване на риска от възникване и раз-
пространение на заразни болести по 
животните, а в случаи на възникване 
на такива – оказване на съдействие 
на органите на БАБХ при прилагане-
то на мерки за тяхното ограничаване 
и ликвидиране. 

При прилагането на разпоредбата 
на чл. 133 от действащия Закон за 
ветеринарномедицинската дейност 
(ЗВД) се установява, че тя не е дос-
татъчно ефективна за осъществява-
не на координирани и навременни 
действия от страна на местните вла-
сти при прилагането на мерките за 
недопускане възникването на боле-
сти по животните, както и за тяхното 
ограничаване и ликвидиране. 

Със закона се осигурява възмож-
ност на БАБХ да възлага на дру-
ги лица изпълнението на някои от 
мерките при ограничаване и ликви-
диране на болестите по животните. 
Целта на промяната е компетентният 
орган да може да прояви гъвкавост 
при констатиране на заболяване на 
фона на намаления специализиран 
административен капацитет, с който 
разполага. Обучени хора ще органи-
зират и провеждат изпълнението на 
тези мерки, а ветеринарните лекари 
ще извършат епизоотичните проучва-
ния за определяне и контролиране на 
всички възможни рискове. Това ще 
регламентира правилно разпределяне 
на задълженията и отговорностите, 

което ще повиши ефективността на 
прилагания официален контрол.

Законът цели подобряване на ор-
ганизацията на ветеринарномеди-
цинското обслужване на животните, 
осъществявано от регистрираните 
ветеринарни лекари. Въвежда се те-
риториален принцип при сключване 
на договори с регистрираните ветери-
нарни лекари за изпълнение на мер-
ките по програмата за профилактика, 
надзор, контрол и ликвидиране на бо-
лести по животните и зоонози в лич-
ните стопанства, което ще гарантира 
ветеринарномедицинското обслужва-
не на всички животни на територията 
на дадено населено място. Предвижда 
се честотата на посещенията в обек-
тите да бъде определена в специална 
процедура, както и други условия, при 
които ще се организира и провежда 
ветеринарномедицинското обслуж-
ване, за да се постигне по-голяма 
степен на профилактика и опазване 
здравето на животните и хората. С 
цел осигуряване на биосигурност във 
фермите не се позволява на регистри-
рани ветеринарни лекари, сключили 
договори за профилактика, лечение и 
диагностика на болестите по живот-
ните и за изпълнение на мерките по 
програмата за профилактика, надзор, 
контрол и ликвидиране на болести по 
животните и зоонози със собственици 
или ползватели на ферми, да сключ-
ват такива договори със собственици 
или ползватели на лични стопанства.

Към настоящия момент обезщете-
нието за умрели, унищожени и при-
нудително заклани животни трябва 
да се изчислява на базата на „пазар-
ни цени“, което затруднява до голяма 
степен органите на БАБХ при изпъл-
нение на задължението за определяне 
размера на обезщетението. Национал-
ният статистически институт (НСИ) 
не събира данни за всички отгледани 
и произведени в България селскосто-
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пански животни и продукти, а само 
за тези със значителен дял в селско-
стопанското производство. Изследва-
нето на „цените на производител“ се 
извършва и публикува тримесечно, 
поради което в повечето случаи по-
даваната информация не се отнася за 
месеца, който предхожда възникване-
то на болестта, каквото е изискването 
на ЗВД. В тях не се включват разходи 
за доставка, транспорт, данъци (в т.ч. 
ДДС), субсидии (ако има такива) и 
др.

В съответствие с указания на Ев-
ропейската комисия към държавите 
членки (SANCO/11385/2014 Rev6), 
публикувани на сайта на Комисията, 
за изплащане на компенсации при 
прилагане на спешни ветеринарни 
мерки, допустими за компенсация са 
само животни, умрели след датата на 
съмнение за възникване на заболява-
не в съответния животновъден обект, 
а не всички умрели животни, диагно-
стицирани от определените болести, 
както е регламентирано в чл. 141 
от действащия ЗВД. С направените 
изменения се цели своевременното 
известяване от страна на собствени-
ците на животни при възникване на 
съмнение за заболяване и съответно 
предприемане на навременни мерки 
от страна на компетентния орган за 
ограничаване на разпространението 
му. Въвежда се коефициент на редук-
ция върху размера на обезщетението, 
като условията за налагането му ще 
бъдат определени в подзаконов нор-
мативен акт.

Във връзка с получено в Минис-
терството на земеделието, храните и 
горите запитване от Генерална дирек-
ция „Околна среда“ към Европейска-
та комисия относно транспонирането 
в националното законодателство на 
Република България на Директива 
2010/63/ЕС на Европейския парла-
мент и на Съвета от 22 септември 

2010 г. относно защитата на живот-
ните, използвани за научни цели, е 
предвидено да се въведе допълнение 
в реда за издаване и в основанията за 
отнемане на разрешения за използва-
не на животни в опити.

Към настоящия момент не са 
предвидени случаи за заличаване 
на регистрацията и обезсилване на 
удостоверението за регистрация на 
транспортни средства за превозване 
на суровини и храни от животински 
произход, странични животински 
продукти и продукти, получени от 
тях. Тази празнота създава затрудне-
ния в практиката, когато се налага, 
поради обективни причини или при 
нарушения на ветеринарномедицин-
ските изисквания да се прекрати 
действието на удостоверението за ре-
гистрация на тези превозни средства. 
В тази връзка в закона изчерпателно 
са разписани всички хипотези за за-
личаване на регистрацията на транс-
портните средства и обезсилване на 
удостоверението, което е издадено. 
Предвидено е заличаването да се 
извършва със заповед на директора 
на съответната областна дирекция 
по безопасност на храните, на чия-
то територия се намира седалището 
на превозвача. При заличаване на 
регистрацията е предвидена възмож-
ност за защита на правата на засег-
натите лица по съдебен ред. 

Във връзка с необходимостта от 
повишаване на контрола върху дей-
ността на мобилните инсталации 
(инсинератори) за обезвреждане на 
странични животински продукти се 
въвежда задължение на собствени-
ците и/или ползвателите им за уве-
домяване на органите на БАБХ за 
времето и мястото, на което ще осъ-
ществяват дейността си.

Създадено е правно основание за 
събиране на такса за обезвреждане 
на труповете на умрели животни. 
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До момента такава съществува, но 
се събира на основание Тарифата за 
таксите, които се събират от Бъл-
гарската агенция по безопасност на 
храните (одобрена от Министерския 
съвет и обнародвана в „Държавен 
вестник“, бр. 69 от 2016 г.). Размерът 
на таксата е съобразен със Закона за 
ограничаване на административното 
регулиране и административния кон-
трол върху стопанската дейност и на 
базата на извършен анализ на ком-
понентите, формиращи разходите, и 
използване на единна методология 
за определяне на цените при разхо-
доориентиран принцип. Разходите са 
за сметка на собственика и в зависи-
мост от вида и броя на животните са 
в размер от 3 до 30 лв. за календарна 
година. Стойността на извършената 
услуга за обезвреждане на трупове-
те на умрели животни многократно 
надвишава размера на таксата по чл. 
275, ал. 4. Основанието за въвеждане 
на таксата е спазване на изисквания-
та на Регламент (ЕС) № 702/2014 на 
Комисията от 25 юни 2014 година от-
носно деклариране на някои катего-
рии помощи в секторите на селското 
и горското стопанство и в селските 
райони за съвместими с вътрешния 
пазар. Изискванията на европейското 
законодателство в областта на дър-
жавните помощи определят процент-
ното съотношение между размера на 
средствата, отпуснати под формата на 
държавна помощ, и средствата, които 
трябва да се заплащат от собственика 
или от ползвателя на животновъдния 
обект. С въвеждането на законовото 
основание за тази такса се изпълнява 
изискването на европейското законо-
дателство за нотификация на държав-
ната помощ за обезвреждане на тру-
пове на мъртви животни, а именно 
– част от разходите да бъдат за смет-
ка на собствениците или ползвателите 
на животновъдните обекти.

По отношение на контрола, кой-
то се осъществява на ветеринарно-
медицинските продукти (ВМП), са 
детайлизирани процедурите, свърза-
ни с определяне на срокове за из-
вършване на определени действия 
или въздържане от такива, свързани 
с прилагането на процедурите по ли-
цензиране на употребата, производ-
ството, търговията на едро и дребно с 
ВМП. Определени са и изискванията 
към документацията, която притежа-
тел на лиценз за употреба на ВМП 
следва да предостави на БАБХ при 
подновяването му, както и сроковете, 
в които изпълнителният директор на 
БАБХ е необходимо да се произнесе 
за подновяването на лиценза. 

Въведени са минимални регула-
торни изисквания по отношение на 
производството на активните суб-
станции, влизащи в състава на ВМП, 
попадащи в обхвата на чл. 326, т. 5 
от ЗВД, с цел намаляване на вероят-
ността употребата им да създава риск 
за здравето на хората и животните.

За да се осигури намаляване на ад-
министративната тежест на произво-
дителите и вносителите на ВМП, от-
пада провеждането на инспекции от 
служители на БАБХ за спазване на 
изискванията за Добрата производ-
ствена практика в обекти за произ-
водство на ВМП, на които е издаден 
сертификат за Добра производствена 
практика от компетентния орган на 
държава членка, държава – страна 
по споразумението за Европейско-
то икономическо пространство, или 
Конфедерация Швейцария.

За неизпълнение на някои регла-
ментирани в действащия закон задъл-
жения на физически и юридически 
лица до момента не са предвидени 
административни наказания. Такива 
наказания не са предвидени и за на-
рушение и на някои от разпоредби-
те на регламентите на Европейския 
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съюз в областта на ветеринарното 
законодателство, които съгласно чл. 
288 от Договора за функционирането 
на Европейския съюз (ДФЕС) подле-
жат на директно прилагане от всички 
държави членки.  В тази връзка със 
закона са направени съответни изме-
нения в административнонаказател-
ните разпоредби на закона.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛ-
НЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БЕЗОПАС-
НО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЯДРЕНАТА 
ЕНЕРГИЯ

Вносител: Министерски съвет
Комисии: Комисия по енергетика 

(водеща); Комисия по 
вътрешна сигурност и 
обществен ред; Комисия 
по здравеопазването; Ко-
мисия по икономическа 
политика и туризъм

Приет на: 13 февруари 2020 г.; 
 обн., ДВ, бр. 17 от 2020 г.

Промените в Закона за изменение 
и допълнение на Закона за безопас-
но използване на ядрената енергия 
(ЗИД на ЗБИЯЕ) имат за основна 
цел да се намали излишната адми-
нистративна тежест върху предпри-
ятията, които експлоатират ядрени 
съоръжения и използват източници 
на йонизиращи лъчения, както и да 
се хармонизира нормативната уредба 
в областта на безопасното използва-
не на ядрената енергия. Поставените 
цели са в съответствие с Решение № 
704 на Министерския съвет от 2018 г. 
за приемане на мерки за трансформа-
ция на модела на административно 
обслужване и опростяване и привеж-
дане на услугите за бизнеса в съот-
ветствие със Закона за ограничава-
не на административното регулиране 
и административния контрол върху 

стопанската дейност. Предложеният 
ЗИД на ЗБИЯЕ е в унисон със стра-
тегическата рамка и с политиката за 
безопасно използване на ядрената 
енергия и безопасно управление на 
радиоактивните отпадъци и отрабо-
теното ядрено гориво. Със закона се 
цели да се избегнат съществуващи в 
ЗБИЯЕ неясноти и двусмислия, каса-
ещи зоните за аварийно планиране, 
и да се намали административната 
тежест за микро-, малки и средни 
предприятия при създаването на та-
кива зони.

В заключителната разпоредба на 
закона е въведена промяна и в За-
кона за лекарствените продукти в ху-
манната медицина.

ЗАКОН ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗА-
КОНА ЗА ПРЕДПРИЯТИЯТА НА 
СОЦИАЛНАТА И СОЛИДАРНА ИКО-
НОМИКА

Вносители: н.п. Александър Сиди и 
Калин Поповски 

Комисии: Комисия по труда, соци-
алната и демографската 
политика (водеща); Коми-
сия по бюджет и финанси; 
Комисия за наблюдение 
на приходните агенции и 
борба със сивата иконо-
мика и контрабандата

Приет на: 13 февруари 2020 г.; 
 обн., ДВ, бр. 17 от 2020 г.

Със закона се намалява админи-
стративната тежест, а именно нама-
лява се броят на изискуемите доку-
менти за вписване в регистъра на 
социалните предприятия. За изпъл-
нение на възложените на министъ-
ра на труда и социалната политика 
правомощия по законa, чрез средата 
за междурегистров обмен, се предос-
тавя достъп до регистрите, админи-
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стрирани от Националната агенция 
за приходите.  

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛ-
НЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА НЕЗАВИСИ-
МИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ

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

нанси (водеща); Комисия 
по европейските въпроси 
и контрол на европейски-
те фондове

Приет на: 19 февруари 2020 г.; 
 обн., ДВ, бр. 18 от 2020 г.

Законът за изменение и допълне-
ние на Закона за независимия фи-
нансов одит (ЗНФО) има за основна 
цел хармонизиране на българското 
законодателство с правото на Евро-
пейския съюз в тази област. Законът 
е изготвен с оглед на необходимост-
та от по-голяма яснота по отноше-
ние на някои негови текстове при 
транспониране на изискванията на 
европейското законодателство (Ди-
ректива 2006/43/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 17 май 
2006 г. и Директива 2014/56/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 16 април 2014 г.). В тази връзка 
със закона се въвеждат:

- изискване за уведомяване на 
компетентните органи на съответни-
те държави по произход за всеки впи-
сан в регистъра по чл. 20 от ЗНФО 
регистриран одитор;

- изрична норма относно изисква-
нето за поддържане на професиона-
лен скептицизъм от регистрираните 
одитори;

- задължение при изпълнение на 
ангажименти за задължителен финан-
сов одит в предприятие от обществен 
интерес одиторските дружества да 
извършват специална проверка от-

носно правоспособността на отговор-
ните за одита одитори;

- изискване за гаранции, че не само 
органите за управление и контрол в 
одитираните предприятия, но и свър-
заните с тях лица, няма да могат да 
се намесват и да влияят по никакъв 
начин върху работата на регистрира-
ните одитори;

- допълнителни гаранции за адек-
ватност на прилаганите от регистри-
раните одитори политики и процеду-
ри и изискване за ежегоден преглед 
и оценка на системата за вътрешен 
контрол на качеството;

- изрично изискване, когато за це-
лите на инспекции или разследвания 
от Комисията за публичен надзор над 
регистрираните одитори (КПНРО) се 
ползват външни експерти, да не е на-
лице конфликт на интереси спрямо 
проверяваните регистрирани одито-
ри, както и експертите да не участват 
във вземането на решения от инспе-
кционните/разследващите екипи и от 
Комисията;

- допълнително детайлизиране на 
нормативните изисквания при изпъл-
нението на проверки и разследвания 
по жалби и сигнали;

- регламентиране на процедура за 
отнемане на делегирана от КПНРО 
на професионалната организация 
дейност по контрол за гарантиране 
на качеството на професионалната 
дейност на регистрираните одитори, 
неодитиращи финансови отчети на 
предприятия от обществен интерес.

Със закона се отменя Указ № 1074 
за ограничаване заемането на от-
четнически, материалноотговорни и 
други длъжности от осъдени лица, 
който е издаден през 1974 г., с по-
следно изменение от 1988 г., тъй като 
съгласно анализ на съдебната прак-
тика е установено, че не се прилага 
от 1989 г. Разпоредби относно отчет-
ническата трудова функция се съдър-
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жат в Кодекса на труда. Със закона 
се изменя Указ № 2242 от 1987 г. за 
свободните зони, като се премахват 
ангажиментите на министъра на фи-
нансите по координацията и контро-
ла на дейностите в свободните зони, 
тъй като тези зони вече нямат осо-
бен статут и за тях не се прилагат 
специални режими, а европейски-
те правила – Митническият кодекс. 
При установяване на нарушения се 
прилага общият ред, уреден в Закона 
за митниците.

В преходните и заключителните 
разпоредби на Закона за изменение 
и допълнение на ЗНФО са въведе-
ни промени в Закона за кредитните 
институции, Данъчно-осигурителния 
процесуален кодекс, Закона за мерки-
те срещу изпирането на пари, Закона 
за корпоративното подоходно облага-
не, Закона за местните данъци и так-
си, Закона за данъците върху доходите 
на физическите лица, Закона за акци-
зите и данъчните складове и Закона 
за данък върху добавената стойност.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛ-
НЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧ-
НОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ 
КНИЖА

Вносител: Министерски съвет 
Комисии: Комисия по икономическа 

политика и туризъм (воде-
ща); Комисия по бюджет 
и финанси; Комисия по 
труда, социалната и де-
мографската политика; 
Комисия по европейските 
въпроси и контрол на ев-
ропейските фондове

Приет на: 11 март 2020 г.; 
 обн., ДВ, бр. 26 от 2020 г.

Със закона се въвеждат изисквания-
та на Директива (ЕС) 2017/828 на Ев-
ропейския парламент и на Съвета от 17 

май 2017 г. за изменение на Директива 
2007/36/ЕО по отношение на насърча-
ването на дългосрочната ангажираност 
на акционерите. Законът предвижда и 
мерки по прилагането на Регламент за 
изпълнение (ЕС) 2018/1212 на Коми-
сията от 3 септември 2018 г. за опре-
деляне на минимални изисквания за 
прилагането на разпоредбите на Ди-
ректива 2007/36/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета по отношение 
на идентификацията на акционерите, 
предаването на информация и улесня-
ването на упражняването на правата 
на акционерите.

С цел да се улесни упражняването 
на правата на акционерите в публич-
ните дружества, включително иденти-
фикацията им и защита на предава-
ната информация, в закона са приети 
разпоредби за начина на изискване, 
предоставяне и съхранение на необ-
ходимата идентификационна инфор-
мация за даден акционер, лицата, на 
които може да бъде предоставена 
тази информация, както и лицата, от 
които може да се изиска съответната 
информация. Срокът за съхраняване 
на идентификационните данни на ак-
ционер е една година. 

За да се осигури публичност на 
корпоративно събитие, организирано 
от публични дружества, и предоста-
вяне на необходимата за това инфор-
мация до всичките му акционери, се 
въвеждат изисквания към „Центра-
лен депозитар“ АД и инвестицион-
ните посредници да приемат и да 
предоставят информацията за съот-
ветното корпоративно събитие. 

С приетите изменения се прецизи-
рат разпоредбите, свързани с правото 
на глас на акционера по отношение 
на възнагражденията на членовете на 
управителните и контролните органи 
на публичното дружество.

Законът регламентира правилата 
за сключване на сделки на разпореж-
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дане с активи, по които страна са 
публични дружества.

В допълнителните разпоредби на 
закона се въвежда понятие за „упъл-
номощен съветник“. Въвеждат се за-
дължения, които има упълномоще-
ният съветник към инвеститорите, 
а именно публикуване на интернет 
страницата му и актуализиране на 
публикуваната от него информация в 
хода на извършване на основната му 
дейност. Въвеждат се изисквания за 
прилагане на кодекс на поведение от 
тези лица, както и други задължения 
към инвеститорите.

С преходните и заключителните 
разпоредби са приети изменения в 
съответното секторно законодател-
ство, свързани с политиката за ан-
гажираност и прозрачността при 
инвестиране в публични дружества 
на т. нар. „институционални инвес-
титори“ –  животозастрахователите, 
презастрахователите, покриващи жи-
вотозастрахователни задължения и 
пенсионноосигурителните дружества, 
управляващи фондове за допълнител-
но доброволно пенсионно осигурява-
не по професионални схеми, както и 
за управителите на активи – управля-
ващи дружества, получили разреше-
ние да управляват и предлагат колек-
тивни инвестиционни схеми, както 
и лица, управляващи алтернативни 
инвестиционни фондове, и инвести-
ционни посредници, предлагащи ус-
луги по управление на портфейл.

 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДО-
ПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНИЯ 
КОДЕКС

Вносители: н.п. Анна Александрова и 
група народни представи-
тели

Комисия: Комисия по правни въпро-
си

Приет на: 13 март 2020 г.; 
 обн., ДВ, бр. 23 от 2020 г.

Със закона, приет в деня на обя-
вяване на извънредно положение в 
страната във връзка с пандемията от 
COVID-19, се внасят произтичащи от 
това промени в нормата на чл. 355 
НК, съдържаща престъпление про-
тив народното здраве.

В основния състав на чл. 355, ал. 1 
НК се въвежда допълнителен признак 
от обективна страна. Освен наруша-
ване на наредба, издадена против раз-
пространяването или появяването на 
заразна болест по хората, вече е със-
тавомерно и нарушаването на подоб-
ни правила или мерки. Наред с това 
се завишава тежестта на наказанието, 
като досегашните наказания проба-
ция или глоба се заменят с лишаване 
от свобода и глоба. 

Изменя се и квалифицираният със-
тав на чл. 355, ал. 2 НК, предвиждащ 
по-тежко наказание, ако деянието е 
извършено по време на епидемия, 
свързана със смъртни случаи. Към 
„епидемията“ като обективен при-
знак се добавят още два – пандемия 
и извънредно положение. Увеличава 
се и тежестта на установената за това 
деяние санкция.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛ-
НЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ВИСШЕТО 
ОБРАЗОВАНИЕ

Вносител: Министерски съвет
Комисии: Комисия по образовани-

ето и науката (водеща); 
Комисия по бюджет и 
финанси;  Комисия по 
регионална политика, бла-
гоустройство и местно 
самоуправление; Комисия 
по труда, социалната и 
демографската политика; 
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Комисия по икономиче-
ска политика и туризъм

Приет на: 13 февруари 2020 г.; 
 обн., ДВ, бр. 17 от 2020 г.

С направените изменения и до-
пълнения в Закона за висшето об-
разование се отговаря на динамично 
развиващите се обществени и иконо-
мически отношения и се осигурява 
съответствие със заложените в при-
етата от Народното събрание Страте-
гия за развитие на висшето образова-
ние в Република България за периода 
2014 – 2020 г. цели и мерки. В страте-
гията е предвидено оптимизиране на 
институционалната мрежа за висше 
образование и усъвършенстване на 
системата за управление на висшите 
училища чрез въвеждане на модел на 
управление, базиран на прозрачност, 
отчетност и ясни отговорности. 

През последните години в резултат 
на масовизацията на висшето обра-
зование мрежата от висши училища 
значително се разрасна. По иници-
атива на ръководствата на висшите 
училища се откриха множество нови 
филиали и основни звена. С цел при-
вличане на повече студенти, а заед-
но с тях и по-голямо финансиране, 
се откриха и нови професионални 
направления и специалности, често 
неприсъщи за самите висши учили-
ща. В резултат в определени случаи 
се стигна до дублиране на обучение 
в направления и професии в един и 
същ регион от различни висши учи-
лища, без да е отчетена необходи-
мост от тези професии, за сметка на 
недостиг в други.

От днешна гледна точка оценката 
на академичната дейност и реализа-
цията на завършилите студенти на 
пазара на труда показват, че структур-
ното разрастване на висшите учили-
ща, както и разширяването на обхва-
та на професионалните направления 

и специалности е повлияло негатив-
но върху качеството на предлаганото 
обучение. Концентрацията на ниски 
резултати за учебна и научна дейност 
е предимно в професионални направ-
ления, които не са традиционни за 
съответното висше училище.

Институциите за висше образова-
ние се ползват с академична автоно-
мия, но дейността им е в полза на 
обществото, което отделя значителни 
средства за тяхното развитие. Отчи-
та се необходимост академичната ав-
тономия да се съчетае с механизми 
за институционална отговорност – за 
постигане на прозрачност и връзка с 
интересите на обществото. Министъ-
рът на образованието и науката като 
орган за осъществяване на държав-
ната политика във висшето образо-
вание следва да има насочваща и 
подкрепяща роля при утвърждаване 
на политиката за развитие на дър-
жавните висши училища. За насър-
чаване на развитието им е предвиде-
но Министерският съвет да приема 
национални програми за развитие 
на държавните висши училища, като 
дейностите по изпълнението им ще 
се финансират изцяло или частично 
със средства от държавния бюджет в 
рамките на разчетените средства по 
функция „Образование“. 

Отговорност за развитието на ви-
сшето образование има и Национал-
ната агенция за оценяване и акреди-
тация, която следва да оптимизира 
и усъвършенства дейността си във 
връзка с осигуряването на необходи-
мото качество на висшето образова-
ние. 

Отчита се необходимост висшите 
ни училища като част от европей-
ското пространство за висше образо-
вание да се развиват не само като 
образователни институции, но и като 
научни центрове. Във връзка с това 
е важно стимулирането на научноиз-
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следователската дейност и на мла-
дите нехабилитирани преподаватели, 
които да  бъдат съпричастни към 
развитието на висшето училище. 

Целта на предложените изменения 
и допълнения е постигане на систе-
ма за висше образование, която да е 
способна да отговори на динамиката 
на обществените процеси при под-
държане на необходимото качество 
на висше образование, т.е. система, 
способна на устойчиво развитие. Със 
законопроекта се насърчава разви-
тието на всяка една от институции-
те за висше образование в сътруд-
ничество и с активната подкрепа на 
държавата. 

С цел постигане на институционал-
на отговорност, връзка с интересите 
на обществото, прозрачност и публи-
чен контрол върху дейността на ви-
сшите училища със закона се приема 
Съветът на настоятелите при дър-
жавните висши училища да включва 
в състава си и представител на общи-
ната, в която е седалището на висше-
то училище. Съветът на настоятелите 
ще участва и в академичните съвети 
със съвещателен глас.    Министърът 
като орган за осъществяване на дър-
жавната политика във висшето обра-
зование ще утвърждава политика за 
развитието на всяко държавно висше 
училище със стратегически цели и 
задачи, целеви стойности и показате-
ли за изпълнението им. 

В условията на академична авто-
номия тази политика за развитие на 
висшето училище ще се изготвя при 
взаимодействие между заинтересова-
ните страни и ще изразява общата 
визия на съответната институция и 
държавата за нейното развитие, а от-
там и за развитието на цялостната 
система за висше образование. На 
базата на тази утвърдена политика 
министърът на образованието и нау-
ката ще сключва договор за управле-

ние с избрания от общото събрание 
на държавното висше училище рек-
тор. 

За да се стимулират висшите учи-
лища да съсредоточат усилията си 
върху подготовката на кадри с необ-
ходимото качество и отговарящи на 
потребностите на пазара на труда, със 
законопроекта се предвижда изготвя-
нето на Национална карта на висше-
то образование, която ще се приема 
с акт на Народното събрание. С нея 
се определят териториалната и про-
филната структура на институционал-
ната мрежа за висше образование.

За да се ограничи необосновано-
то разрастване на мрежата за висше 
образование, законопроектът пред-
вижда регламентиране на реда за от-
криване на колежи и в структурата 
на частните висши училища, както 
и една специфична мярка, каквато е  
установяването на мораториум вър-
ху откриването и преобразуването 
на висши училища; откриването и 
преобразуването на основни звена и 
филиали в държавните висши учили-
ща с изключение на преобразуването 
им с цел консолидация и оптимиза-
ция. Той ще действа до приемането 
на Националната карта на висшето 
образование.

С цел да се оптимизират дейности-
те и сроковете при акредитацията на 
висшите училища и техните профе-
сионални направления с предложе-
ните изменения и допълнения в За-
кона за висшето образование при 
институционалната акредитация ще 
се оценява само начинът, по кой-
то висшето училище осъществя-
ва своите мисия и цели и прилага 
стандартите и насоките за осигуря-
ване на качеството в европейското 
пространство за висше образование. 
Предвидено е институционалната ак-
редитация да е първоначална – за но-
вооткрито или преобразувано висше 
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училище, и последваща – при вече 
получена акредитация. Оценяването 
при първоначалната институционал-
на акредитация е насочено към про-
верка на собствеността, необходима 
за осъществяване на дейностите на 
висшето училище; функционирането 
на вътрешната система за оценяване 
и поддържане на качеството на обу-
чението и академичния състав; про-
фила и квалификацията на академич-
ния състав; материално-техническата 
осигуреност на обучението и други 
критерии, свързани със стандартите 
и насоките за осигуряване на качест-
вото на предлаганото обучение. 

Оценяването при последваща ин-
ституционална акредитация е фоку-
сирано основно върху отчитане на 
резултатите от оценяването на от-
делните професионални направления 
и/или специалности от регулирани 
професии и допълнителна проверка 
на изпълнението на по-горе посоче-
ните критерии. Висшите училища, 
които отговарят на изискванията, 
получават институционална акре-
дитация с оценка, която се форми-
ра като среднопретеглена стойност 
на последно получените оценки по 
всички свои професионални направ-
ления и специалности от регулира-
ните професии.

Програмната акредитация за даде-
но професионално направление ще 
се извършва едновременно за всич-
ки висши училища, обучаващи по 
специалности от направлението, по 
утвърден от Националната агенция 
за оценяване и акредитация график. 
Това позволява да се постигне дифе-
ренциация на качеството в съответ-
ното направление в различните ви-
сши училища. 

При оценяване на съответствието 
с изискванията за академичен със-
тав на основен трудов договор член 
на академичния състав ще може да 

участва в акредитацията на едно ви-
сше училище.

Един от механизмите за оптими-
зиране на връзката между висшето 
образование и потребностите на ико-
номиката и обществото е стимулира-
не на обучението във важни за раз-
витието на страната професионални 
направления. Тъй като в определени 
случаи се стига до пренасищане на 
кадри в едни направления и профе-
сии за сметка на недостиг в други, се 
търси възможност за целево финан-
сиране на стратегически в региона-
лен и национален план направления. 
Същевременно държавата е длъжна 
да защити професии, към които няма 
или е ограничен интересът на канди-
дат-студентите, но са важни за иконо-
мическия и социалния живот. С цел 
да се стимулират висшите училища 
да предлагат и кандидат-студентите 
да търсят обучение по професио-
нални направления и специалности, 
водещи до придобиване на квалифи-
кация, която да отговаря на съвре-
менните изисквания и на търсенето 
на реалната икономика, нормативно 
се регламентира освобождаването от 
такси в държавните висши училища 
на студенти,  подготвящи се в про-
фесионални направления и защите-
ни специалности с най-висок очак-
ван недостиг на пазара на труда по 
списък, утвърден от Министерския 
съвет.

Със закона се дава възможност ра-
ботодатели да сключват договор със 
студенти за осигуряване на стаж по 
време на обучението и на работно 
място след успешното му завършва-
не. С договора се определят форми-
те, мястото и времетраенето на ста-
жа, възнаграждението и начинът за 
определянето му, както и минимал-
ният срок, през който завършилият 
следва да работи при работодателя. 
Разходите за подготовката на тези 
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студенти ще се осигуряват напълно 
или частично от държавния бюджет, 
като е предвидено и възстановяване-
то им при неизпълнение на договора. 

За да се отговори на потребно-
стите на обществото и икономика-
та и да се стимулира конкуренция-
та между отделните висши училища, 
приемът на студенти и докторанти, 
за които държавата осигурява сред-
ства за издръжка на обучението, ще 
се определя общо за професионално 
направление и специалност от регу-
лираните професии. Конкретните ус-
ловия и редът за разпределянето им 
по висши училища е съгласно акт на 
Министерския съвет. 

За улеснение на реализацията у 
нас на младите хора, получили об-
разованието си в чуждестранни ви-
сши училища, се въвежда двумесечен 
срок за признаването на дипломите 
им за висше образование, придобито 
в чужбина, включително на дипломи 
за придобита степен, съответстваща 
на образователната и научна степен 
„доктор“.

С цел подобряване на връзка-
та между институциите за висше и 
средно образование и повишаване на 
качеството на профилираната, про-
фесионалната и специализираната 
подготовка се дава възможност за 
сключване на до две споразумения 
между държавно висше училище и 
държавни или общински училища 
от системата на предучилищното и 
училищното образование. По силата 
на споразуменията ще е възможна 
съвместна учебна дейност по учебни 
предмети и/или модули за придоби-
ване на профилирана и професионал-
на подготовка във втори гимназиален 
етап от средната степен на образо-
вание, както и по учебни предмети 
за придобиване на специализираната 
подготовка в средната степен на об-
разование. Предвижда се обучението 

да е по съгласувани учебни планове 
и да се провежда от лица, заемащи 
академични длъжности във висшите 
училища. 

Добрата практика за въвеждане на 
академичен дух в преподаването и 
при придобиването на професионал-
ната подготовка в Технологичното 
училище „Електронни системи“ към 
Техническия университет – София, 
и в Професионалната гимназия по 
компютърни технологии и системи 
– гр. Правец, се регламентира чрез 
определянето на тези училища като 
звена, интегрирани в структурата на 
Техническия университет – София, 
чийто ректор и Академичен съвет ще 
имат редица правомощия, свързани с 
дейността и управлението им. 

Чрез приетия закон ще се постиг-
не съответствие с потребностите на 
динамично развиващите се общест-
вени и икономически отношения и 
заложените в приетата от Народно-
то събрание Стратегия за развитие 
на висшето образование в Републи-
ка България за периода 2014 – 2020 
г. цели. Ще се оптимизира институ-
ционалната мрежа за висше образо-
вание и ще се направи стъпка към 
усъвършенстване на системата за уп-
равление на висшите училища в ус-
ловията на прозрачност и отчетност, 
при взаимодействие между акаде-
мична автономия и държавни и об-
ществени интереси.

Ще се улеснят процедурите по ин-
ституционална акредитация и ще се 
усъвършенстват процедурите за про-
грамна акредитация на професионал-
ните направления и специалностите 
от регулираните професии. Ще се 
отговори и на европейските изиск-
вания и критерии за осигуряване на 
качеството във висшето образова-
ние. Едновременното оценяване на 
професионалното направление във 
всички висши училища ще позволи 
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диференциация на качеството на обу-
чението в отделните висши училища.

С уточняване статута на определе-
ни висши училища като изследова-
телски и насърчаването на съпричаст-
ността на младите нехабилитирани 
преподаватели към развитието на 
институцията, в която работят, ще се 
стимулира научната дейност и пре-
връщането на висшите училища и в 
научни средища.

Със закона се подобрява връзка-
та между висшето образование и 
потребностите на реалната икономи-
ка чрез освобождаването от такси в 
държавните висши училища на сту-
денти, подготвящи се в професионал-
ни направления и защитени специал-
ности с най-висок очакван недостиг 
на пазара на труда.

С регламентирането на срок за 
признаване на дипломи за висше 
образование, придобито в чужбина, 
включително на дипломи за придоби-
та степен, съответстваща на образо-
вателната и научна степен „доктор“, 
младите хора, получили образование-
то си в чуждестранни висши учили-
ща, ще могат по-бързо да се реализи-
рат в България. 

Чрез регламентирането на възмож-
ността висшите училища да сключват 
споразумения за съвместна дейност 
с държавни и общински училища от 
системата на предучилищното и учи-
лищното образование се очаква да 
се подобри взаимодействието между 
системите за висше и средно образо-
вание при осигуряване на гъвкавост 
на учебните планове и програми. 
Това би допринесло за повишаване 
на качеството на профилираната, 
професионалната и специализирана-
та подготовка в гимназиалните етапи 
на средната степен в държавните и 
общинските училища от системата 
на предучилищното и училищното 
образование в отговор на динамично 

развиващите се обществени и ико-
номически отношения и създадените 
традиции за сътрудничество между 
отделни средни и висши училища.

Приетият Закон за изменение и 
допълнение на Закона за висшето 
образование ще обхване системата 
на висшето образование, състояща се 
от 33 държавни висши училища, 14 
частни висши училища, 3 държавни 
висши военни училища към Минис-
терството на отбраната, Академията 
на Министерството на вътрешните 
работи (МВР) и научните организа-
ции, в които се обучават общо 203 
602 студенти и 5928 докторанти в ре-
довна и задочна форма на обучение: 
в държавните висши училища съот-
ветно 171 420 студенти – 5090 док-
торанти, в частните висши училища 
– 25 504 студенти и 217 докторанти, 
в държавните висши военни учили-
ща – 5254 студенти, в Академията 
на МВР – 1424 студенти. В научните 
организации се обучават 621 докто-
ранти в редовна и задочна форма на 
обучение. 

Към настоящия момент защите-
ните специалности в Република Бъл-
гария, определени с Постановление 
№ 64 на Министерския съвет от 2016 
г., са 13 и в тях се обучават средно 
1000 студенти на година при средна 
годишна такса за обучение 600 лв.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪ-
ЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОПАЗВА-
НЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД ПРИ 
ПРОВЕЖДАНЕТО НА СПОРТНИ 
МЕРОПРИЯТИЯ

Вносители: н.п. Славчо Атанасов, 
Маноил Манев и Стефан 
Апостолов

Kомисии: Комисия по вътрешна 
сигурност и обществен 
ред (водеща); Комисия по 
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въпросите на децата, мла-
дежта и спорта; Комисия 
по регионална политика, 
благоустройство и местно 
самоуправление 

Приет на: 12 март 2020 г.; 
 обн., ДВ, бр. 26 от 2020 г.

Със Закона за изменение и допъл-
нение на Закона за опазване на об-
ществения ред при провеждането на 
спортни мероприятия се създава нова 
разпоредба, която въвежда изискване-
то при провеждането на международ-
ни спортни мероприятия на стадиони 
да бъде гарантирано спазване на зако-
новите изисквания, разписани в ново 
приложение към закона: „Изисквания 
за обезпечаване на сигурност и безо-
пасност при провеждане на междуна-
родни спортни мероприятия на ста-
диони“. Изискванията са свързани с 
начина на изграждане на местата за 
зрители – седалки и трибуни, които 
трябва да са здраво фиксирани към 
основата и изработени от материал, 
позволяващ постоянната им употреба; 
с достъпа до стадиона на хора с увреж-
дания и техните придружители; с осве-
теността, озвучаването и видеонаблю-
дението на стадиона; с изграждането 
на оперативен координационен център 
с изглед към цялата вътрешна част на 
стадиона и възможности за комуни-
кация между лицата и представители-
те на съответните служби, отговорни 
за безопасността и реда на стадиона, 
снабден с цветни монитори, свързани 
с камерите за видеонаблюдение; с оси-
гуряването на пропускателен режим и 
ясно обозначаване на маршрутите за 
достъп до стадиона, входовете и изхо-
дите, както и всички общи площи на 
стадиона; с осигуряване на напълно 
оборудвано помещение за оказване на 
първа помощ на зрителите.

На организатор на спортно меро-
приятие, който наруши горепосоче-

ните изисквания, се налага имущест-
вена санкция от 5000 до 10 000 лв.

Със закона се създава изискване 
областният управител, на територия-
та на чиято област е разположен ста-
дионът, да назначи областна коми-
сия, която да извършва проверка за 
изпълнение на изискванията по при-
ложението в присъствието на соб-
ственика или ползвателя на стадиона 
или на упълномощено от него лице. 
За извършената проверка комисията 
съставя доклад, въз основа на който 
областният управител издава заповед, 
с която разрешава използването на 
стадиона или части от него за срок 
от една година.

Според закона спортни меропри-
ятия от националния спортен кален-
дар се провеждат на стадиони само 
след като са изпълнени изискванията 
за сигурност и безопасност, приети 
от съответната лицензирана спортна 
федерация, съгласувани с органите 
на Министерството на вътрешните 
работи.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛ-
НЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО

Вносители: н.п. Даниела Даритко-
ва-Проданова и група 
народни представители

Комисия: Комисия по здравеопазва-
нето

Приет на: 13 март 2020 г.; 
 обн., ДВ, бр. 23 от 2020 г.

С приетия закон се увеличава раз-
мерът на глобата за лицата, които 
са болни от заразна болест и които 
отказват задължителна изолация и 
лечение. Законът предвижда същата 
норма да важи и за контактните лица, 
които са с доказано носителство на 
заразна болест. Необходимостта от 
приемане на законопроекта е във 
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връзка с нарастващото разпростране-
ние на вируса COVID-19 и предпри-
емане на необходимите мерки за не-
говото ограничаване на територията 
на Република България.

Нормативните промени се пред-
лагат предвид обстоятелството, че 
редица граждани, поставени под ка-
рантина от компетентните органи 
на държавния здравен контрол, не 
я спазват, което води до драстично 
увеличаване на разпространяването 
на вируса в страната ни.

Очакваните резултати от приема-
нето на този закон са свързани с оси-
гуряване на навременна защита на 
гражданите на Република България 
от разпространението на този вирус.

Заинтересованите групи от този 
закон са всички граждани на Репу-
блика България и органите на дър-
жавния здравен контрол.

Не се предвижда създаването на 
нови регулативни структури и на 
нови регулативни режими.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛ-
НЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОТБРАНАТА 
И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕ-
ПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

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

деща); Комисия по труда, 
социалната и демограф-
ската политика; Комисия 
за контрол над службите 
за сигурност, прилага-
нето и използването на 
специалните разузнава-
телни средства и достъпа 
до данните по Закона за 
електронните съобщения 

Приет на: 14 април 2020 г.; 
 обн., ДВ, бр. 38 от 2020 г.

Със Закона за изменение и допъл-

нение на Закона за отбраната и въ-
оръжените сили на Република Бълга-
рия се правят изменения в няколко 
направления:

1. Разширява се кръгът на длъж-
ностните лица, постоянни членове на 
Съвета по отбрана, като в него се 
включват командирът на Съвместно-
то командване на специалните опе-
рации, директорът на Служба „Во-
енна информация“ и началникът на 
Военна академия „Георги Стойков 
Раковски“.

2. Регламентирана е възрастта за 
приемане на военна служба на 40 го-
дини за всички категории военнослу-
жещи. 

3. Въвежда се мандат за престо-
яване на длъжност за военнослуже-
щите с висши офицерски звания и 
с военно звание „полковник“ („капи-
тан І ранг“), които са заемали длъж-
ност повече от 4 години и откажат да 
бъдат преназначени на предложената 
им равна или по-висока длъжност в 
същото или по-високо длъжностно 
ниво, продължават да заемат длъж-
ността си за срок от една година.

4. Увеличава се с три години пре-
делната възраст за военна служба за 
военнослужещите, които не са уп-
ражнили правото си на пенсия, а за 
длъжностите, за които се изисква ха-
билитация и военнослужещите не са 
упражнили правото си на пенсия – с 
пет години. 

5. Създава се възможност за увели-
чаване на пределната възраст до три 
години на военнослужещите, упраж-
нили право на пенсия, които са нуж-
ни на въоръжените сили, по решение 
на министъра на отбраната, съответ-
но след мотивирано предложение по 
команден ред. 

Със закона се прави и изменение 
в Закона за военното разузнаване с 
оглед прецизиране на разпоредбата 
на чл. 24, ал. 3., с която се регла-
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ментира, че длъжността директор на 
Службата може да бъде определена 
за офицер от висшия команден състав 
на въоръжените сили или за цивилен 
служител, който има всички права по 
трудово правоотношение освен тези, 
които противоречат или са несъвмес-
тими с неговото правно положение.

ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 
АГРОХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА

Вносител: Министерски съвет 
Комисии: Комисия по земеделието 

и храните (водеща); Ко-
мисия по регионална по-
литика, благоустройство 
и местно самоуправле-
ние; Комисия по здраве-
опазването; Комисия по 
икономическа политика 
и туризъм; Комисия по 
околната среда и водите

Приет на: 21 май 2020 г.; 
 обн., ДВ, бр. 51 от 2020 г.

 
Законът за управление на агрох-

ранителната верига цели създаването 
на една обща правна рамка, която 
регламентира същността на агрох-
ранителната верига и включените в 
нея елементи. За първи път в бъл-
гарското законодателство се посоч-
ват конкретно компетентните органи, 
които провеждат политиката в тази 
област, органите, които осъществяват 
официалния контрол върху отделните 
елементи на агрохранителната верига, 
както и органът, извършващ оценката 
на риска по агрохранителната верига. 

Необходимостта от създаването на 
Закон за управление на агрохрани-
телната верига се обуславя от факта, 
че до момента в Република България 
не съществува единен закон, който да 
обединява цялата дейност по агрохра-
нителната верига, с ясно посочване на 

отделните ѝ елементи в тяхната цялост 
като един непрекъснат процес, както 
и с ясно посочване и разграничаване 
на компетентностите на органите, осъ-
ществяващи оценката на риска по аг-
рохранителната верига, политиката и 
контрола върху тях и свързаните с тях 
дейности. Към настоящия момент от-
делните елементи на агрохранителната 
верига са регламентирани поотделно в 
Закона за храните, Закона за фуражи-
те, Закона за защита на животните, За-
кона за ветеринарномедицинската дей-
ност, Закона за защита на растенията, 
Закона за генетично модифицирани 
организми, Закона за животновъдство-
то, Закона за опазване на околната 
среда, Закона за здравето, Закона за 
пчеларството и нормативните актове 
по прилагането им. Тези закони оба-
че регламентират сегментирано еле-
ментите на агрохранителната верига и 
не става ясен обхватът им в нейната 
цялост, като един непрекъснат процес, 
започващ с първичното производство, 
здравеопазването и хуманното отно-
шение към животните и здравето на 
растенията, преминаването през всич-
ки етапи на събиране, транспортира-
не, преработката и дистрибуцията на 
крайния продукт, готов за консумация 
от хората, по смисъла на Регламент 
(ЕО) № 178/2002 от 28 януари 2002 г. 
за установяване на общите принципи 
и изисквания на законодателството в 
областта на храните, за създаване на 
Европейски орган за безопасност на 
храните и за определяне на процеду-
ри относно безопасността на храните. 
Съществуват и текстове, които се при-
покриват в отделните закони, като по 
този начин не става ясно разгранича-
ването между функциите на отделни-
те органи и съответно разграничение 
и яснота в дейностите, за които носят 
отговорност. 

Много въпроси, свързани с взаи-
модействието и координацията между 
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компетентните органи, както на на-
ционално ниво, от една страна, така и 
между компетентните органи на Репу-
блика България, Европейската коми-
сия и компетентните органи на други-
те държави членки, от друга страна, до 
момента на приемането на закона не 
са обхванати напълно или дори липс-
ват в отделните действащи закони.

Общата цел на приетия закон е да 
осигури прилагането на правото на Ев-
ропейския съюз и националните мерки 
в областта на агрохранителната вери-
га чрез актуализиране на национална-
та правна рамка, която да обединява 
цялата дейност по агрохранителната 
верига в нейната цялост като един не-
прекъснат процес. Специфичната цел 
на законопроекта е да гарантира висо-
ка степен на защита на здравето и ин-
тересите на потребителите и прилага-
нето на интегриран подход на контрол 
по цялата агрохранителна верига.

Законът за управление на агрохрани-
телната верига регламентира детайлно  
органите, осъществяващи държавна-
та политика, официалния контрол и 
други официални дейности по агрох-
ранителната верига, както и органите, 
осъществяващи оценка на риска по 
агрохранителната верига и обмен на 
информация за риска по агрохрани-
телната верига. Разписани са общите 
и специфичните изисквания при осъ-
ществяване на официален контрол и 
други официални дейности по агрох-
ранителната верига на територията 
на Република България. Създадени са 
нарочни правила, уреждащи условията 
и реда за разработване и изпълнение 
на Многогодишния национален план 
за контрол (МНПК), за вземане на 
проби, определяне на лаборатории 
за целите на официалния контрол и 
на национални референтни лабора-
тории, механизма за координация и 
взаимодействие на органите на офи-
циалния контрол по агрохранителна-

та верига с други органи, както и осъ-
ществяването на административна 
помощ и сътрудничество в областта 
на агрохранителната верига между 
компетентните органи на Република 
България, другите държави членки, 
Европейската комисия и другите ин-
ституции на Европейския съюз.

Законът урежда използването на 
територията на Република Бълга-
рия на системата за управление на 
информацията относно официалния 
контрол (IМSOC) съгласно Регламент 
за изпълнение (ЕС) 2019/1715 на Ко-
мисията от 30 септември 2019 г. за 
определяне на правила за функциони-
рането на системата за управление на 
информацията относно официалния 
контрол и нейните компоненти (ОВ, 
L 261/37 от 14 октомври 2019 г.), мер-
ките при управление на кризи и из-
вънредни ситуации по агрохранител-
ната верига, както и финансирането 
на дейности, свързани с официалния 
контрол и други официални дейности 
по агрохранителната верига.

В заключителните разпоредби на 
закона е определен 6-месечен срок, 
в който Министерският съвет, ми-
нистърът на земеделието, храните и 
горите, министърът на здравеопаз-
ването, министърът на икономиката 
и министърът на околната среда и 
водите да издадат съответните подза-
конови нормативни актове по прила-
гането му като компетентни органи, 
осъществяващи държавната полити-
ка по отношение на отделните еле-
менти на агрохранителната верига.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛ-
НЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪЛЖАВНА 
АГЕНЦИЯ „РАЗУЗНАВАНЕ“

Вносители: н.п. Димитър Лазаров и 
група народни представи-
тели
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Комисии: Комисия за контрол над 
службите за сигурност, 
прилагането и използва-
нето на специалните раз-
узнавателни средства и 
достъпа до данните по 
Закона за електронните 
съобщения

Приет на:  21 май 2020 г.; 
 обн., ДВ, бр. 51 от 2020 г.

Със закона се въвеждат промени, 
целящи да подобрят нормативна-
та уредба, регулираща дейността на 
Държавна агенция „Разузнаване“.

С оглед на променената външна 
среда за сигурност се допълват дей-
ностите, осъществявани от Агенци-
ята. Разузнавателната информация, 
която тя придобива, съхранява, об-
общава, анализира и предоставя, 
включва вече и информация за хи-
бридни атаки и асиметрични риско-
ве и заплахи. Като нова дейност се 
предвижда Агенцията да организира 
и осъществява собствени комуника-
ции за разузнавателни цели и за об-
мен на информация със свои струк-
тури.

Прецизират се и законовите раз-
поредби относно данните, свързани 
с прикритието на служители и лица, 
сътрудници на Агенцията, прекратя-
ване на служебните правоотношения 
с инспектора, достъпа до класифици-
рана информация – служебна тайна, 
декларирането на несъвместимост, 
имущество и интереси, служебната 
дисциплина, отпуските, временното 
отстраняване от длъжност и прекра-
тяване на служебното правоотноше-
ние.

Със закона се правят промени и в 
други закони:

- в Закона за Държавна агенция 
„Национална сигурност“ (предоста-
вят се правомощия на органите на 

Агенцията да установяват самолич-
ността на лица, спрямо които може 
да се предприемат посочените в за-
кона действия);

- в Закона за движението по пъти-
щата (предвижда се специалният ре-
жим за движение, установен в него, 
да се прилага и спрямо определени 
структури от Държавна агенция „Раз-
узнаване“ и служба „Военна инфор-
мация“);

- в Закона за електронните съоб-
щения (предвижда се председателят 
на Специализирания наказателен съд 
да е компетентен по исканията за 
достъп до трафични данни за предо-
твратяване, разкриване и разследване 
на терористични престъпления);

- в Закона за противодействие 
на тероризма (в Държавна агенция 
„Разузнаване“ се създава междуве-
домствено контратерористично зве-
но, което включва представители 
на различните служби за сигурност, 
МВР, Агенция „Митници“ и на глав-
ния прокурор, което да подпомага 
взаимодействието и да осигурява по-
стоянен обмен на информация меж-
ду тях).

ЗАКОН ЗА ХРАНИТЕ

Вносител: Министерски съвет 
Комисии: Комисия по земеделието и 

храните (водеща); Коми-
сия по здравеопазването; 
Комисия по икономиче-
ска политика и туризъм

Приет на: 27 май 2020 г.; 
 обн., ДВ, бр. 52 от 2020 г.

 
Законът за храните има за цел да 

гарантира висока степен на защита 
на здравето и интересите на потре-
бителите по отношение на храни-
те, както и да осигури прилагането 
на правото на Европейския съюз и 
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на националните мерки в областта 
на храните за намаляване на сивия 
сектор при производството, прера-
ботката и дистрибуцията на храни. 
Цели се опростяване на нормативна-
та уредба, привеждане на национал-
ното законодателство в пълно съот-
ветствие с правото на Европейския 
съюз, премахване на несъответстви-
ята и ненужните повторения между 
националното и европейското зако-
нодателство и коригиране на  проти-
воречивите правила.

Законът за храните е част от за-
конодателната инициатива, насочена 
към установяване на отговаряща на 
съвременните изисквания нова фи-
лософия и структура на законодател-
ството, чрез прилагане на интегри-
ран подход за управление по цялата 
хранителна верига, изразяваща се в 
приемането на три основни за секто-
ра на храните закони:

1. Закон за Центъра за оценка на 
риска по хранителната верига (ДВ, 
бр. 44 от 2016 г.);

2. Закон за управление на агрохра-
нителната верига (ДВ, бр. 51 от 2020 
г.);

3. Закон за храните, който следва 
в йерархично-структурно отношение 
европейското законодателство и оп-
ределя общите изисквания към без-
опасността на храните, към бизнес 
операторите от хранителния сектор и 
към обектите за производство, прера-
ботка и дистрибуция на храни. 

Законът за храните детайлно и в 
съответствие с европейското законо-
дателство урежда изискванията към 
безопасността на храните и към биз-
нес операторите и лицата, работещи 
в обекти за производство, преработ-
ка и/или дистрибуция на храни. Под-
робно са разписани изискванията за 
опаковане, етикетиране, представяне 
и реклама на храни. Бизнес опера-
торите, които произвеждат, преработ-

ват и търгуват храни, са длъжни да 
предлагат на потребителите в страна-
та храни, етикетирани в съответствие 
с изискванията на Регламент (ЕС) 
№ 1169/2011, на проекта на закон и 
подзаконовите актове по прилагане-
то му. Предвижда се информацията 
за храните, предлагани на терито-
рията на Република България, вклю-
чително информацията на етикета, 
да се представя на български език, 
като не се разрешава допълнително 
облепване на етикетиран продукт по 
начин или с информация, различна 
от първоначалното етикетиране, или 
по начин, който прикрива каквато и 
да е част от първоначалното етике-
тиране. 

Предвижда се въвеждането на 
изрична забрана да се рекламират 
генетично модифицирани храни и 
храни, за които има нормативно въ-
ведени ограничения за употреба от 
деца, чрез реклами или други фор-
ми на търговски съобщения, в които 
като изпълнители участват деца или 
които представят деца, употребяващи 
тези храни, или са предназначени за 
детска аудитория. Аналогична забра-
на се въвежда и по отношение рекла-
мирането на храни и напитки, които 
съдържат хранителни съставки и ве-
щества с хранителен или физиологи-
чен ефект, и по-специално, съдържа-
щи мазнини, трансмастни киселини, 
сол/натрий и захар, които не отгова-
рят на изискванията за здравословно 
хранене, съгласно действащата нор-
мативна уредба.

Законът регламентира изисквани-
ята при производство, преработка 
и/или дистрибуция на храни, както 
и към обектите за производство и 
търговия на едро и изискванията за 
търговия на дребно с материали и 
предмети, предназначени за контакт 
с храни. 

Въвеждат се процедури за регис-
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трация или одобрение на обекти за 
производство, преработка и дист-
рибуция на храни. Процедурите са 
съобразени с политиката на прави-
телството, насочена към облекчава-
не на регулаторните режими и към 
намаляване на административната 
тежест върху гражданите и бизнеса. 
Предвидено е създаването на публи-
чен национален регистър на бизнес 
операторите и обектите за производ-
ство, преработка и дистрибуция на 
храни, който Българската агенция по 
безопасност на храните да поддържа 
на интернет страницата си. Предви-
дено е също създаването на публичен 
национален регистър на бизнес опе-
раторите и обектите за производство 
на бутилирани натурални минерални 
и изворни води и на публичен регис-
тър на пуснатите на пазара храни, за 
които компетентен орган е Минис-
терството на здравеопазването.

За първи път се регламентират 
изискванията при търговия с храни 
от разстояние и се въвежда регистра-
ция на превозните средства не само 
за транспортиране на храни от жи-
вотински произход, а и на храни от 
неживотински произход – брашно, 
хляб, хлебни и сладкарски изделия, 
като се въвежда изискване за обозна-
чаване със стикер, удостоверяващ ре-
гистрацията. 

Специално внимание в закона 
е отделено на изискванията за на-
туралните минерални, изворните и 
трапезните води, храните, предназ-
начени за кърмачета и малки деца, 
храните за специални медицински 
цели и храните, в които са вложени 
витамини, минерали и някои други 
вещества, изискванията към добав-
ките, ензимите и ароматизантите в 
храни и хранителни добавки, храни-
те, предназначени за употреба при 
интензивно мускулно натоварване, 
генетично модифицираните храни и 

изискванията към храните, обработе-
ни с йонизиращо лъчение. Създадени 
са нарочни правни норми, относно 
пушилните ароматизанти, използва-
ни или предназначени за влагане във 
или върху храни, както и  изисквани-
ята към новите храни. Регламенти-
рани са условията и редът за износ 
на храни. Предвидено е специфич-
ните изисквания към групи храни и 
към конкретни храни, както и към 
тяхното производство, преработка и 
дистрибуция да се определят с наред-
би на Министерския съвет, както и 
въвеждането на национални мерки с 
наредби на компетентните министри.

Законът урежда условията и редът 
за извършване на хранително банки-
ране, в това число условията и реда за 
издаване на разрешение за оператор 
на хранителна банка. Предвидено е 
Българската агенция по безопасност 
на храните да поддържа на интернет 
страницата си публичен регистър на 
издадените разрешения за оператори 
на хранителна банка.

Специално внимание в закона е 
отделено на органите за официален 
контрол при производството, пре-
работката и/или дистрибуцията на 
храни, на Националния съвет по хра-
ните и неговите функции, на функ-
циите и правомощията на браншо-
вите организации на производители, 
преработватели и/или дистрибутори 
на храни. Държавната политика в 
областта на безопасността на хра-
ните се провежда от министъра на 
земеделието, храните и горите, от 
министъра на здравеопазването и от 
министъра на икономиката съгласно 
правомощията, предоставени им със 
закон.

Актуализирани са текстовете от 
действащия Закон за храните по от-
ношение на помирителната комисия 
към министъра на земеделието, хра-
ните и горите, която ще съдейства за 
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извънсъдебно разрешаване на споро-
ве между бизнес оператори, включи-
телно за спазването на добрите прак-
тики и неприлагането на нелоялни 
търговски практики.

В съответствие с европейското за-
конодателство от обхвата на закона 
изрично са изключени първичното 
производство на храни за лична кон-
сумация в домакинството, пригот-
вянето и съхранението в домашни 
условия на храни, предназначени за 
лична консумация в домакинството, 
както и производството, получава-
нето, преработката, етикетирането и 
търговията с храни по чл. 1 от Зако-
на за виното и спиртните напитки.

Съгласно европейското законода-
телство санкциите, налагани от ком-
петентния орган при неспазване на 
нормативните изисквания, трябва да 
бъдат ефективни, съответни на нару-
шението и да имат възпиращ ефект. С 
цел да се избегнат ситуации, водещи 
до застрашаване живота и здравето 
на населението, се предвижда пови-
шаване размера на санкциите, нала-
гани за нарушение на разпоредбите 
на законодателството по безопасност 
на храните. Практиката на контроли-
ращия орган показва, че размерът на 
налаганите санкции върху произво-
дителите и търговците на храни не е 
достатъчен поради степента на опас-
ност, която се създава при извършва-
не на съответното нарушение. Това 
води до потенциална и реална опас-
ност за живота и здравето на хора-
та. Действащите в момента санкции 
са въведени за първи път през 1999 
г., след което неколкократно са из-
меняни през годините, но размерът 
им не е съразмерен с опасността, до 
която води съответното нарушение. 
Размерът на санкциите по проекта 
на Закон за храните е определен в 
зависимост от степента на обществе-
на опасност на нарушенията, като са 

взети предвид честотата на налагане 
на санкциите и тяхната събираемост.

ЗАКОН ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА 
СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПРЕДОСТА-
ВЯНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУ-
ГИ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО 
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 
И ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ 
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА 
И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИ-
ГЕНТЕН РАСТЕЖ“ (РЕПУБЛИКА 
БЪЛГАРИЯ), ОТ ЕДНА СТРАНА, 
И МЕЖДУНАРОДНАТА БАНКА ЗА 
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ, 
ОТ ДРУГА СТРАНА, ПОДПИСАНО 
НА 12 ФЕВРУАРИ 2020 Г.

Вносител: Министерски съвет
Комисия: Комисия по образование-

то и науката
Приет на: 29 май 2020 г.; 
 обн., ДВ, бр. 52 от 2020 г.

Споразумението е в изпълнение 
на подписания Меморандум за раз-
бирателство от 1 септември 2015 г. 
между Правителството на Републи-
ка България и Международната бан-
ка за възстановяване и развитие за 
партньорство и подкрепа в усвоява-
нето на Европейските структурни и 
инвестиционни фондове.

Целта на приетия закон е да оси-
гури основа за сътрудничество с 
Международната банка за възстано-
вяване и развитие в областта на на-
уката и образованието и за подкрепа 
на процеса на програмиране на но-
вата Оперативна програма за „Наука 
и образование“ за следващия програ-
мен период. Очакваният резултат е 
банката да предостави в областта на 
науката план за действие и препоръ-
ки относно повишаване на ефектив-
ността на публичните инвестиции в 
научноизследователската и развойна-
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та дейност, както и за програмиране 
на адекватни операции в сектора на 
научните изследвания и иновации.

Международната банка за възста-
новяване и развитие ще подкрепи 
Министерството на образованието и 
науката в подготовката на консоли-
диран подход, основан на доказател-
ства, за разработване на Национална 
стратегическа рамка в областта на 
образованието до 2030 г. Банката ще 
подкрепи идентифицирането и прио-
ритизирането на целите на политика-
та, необходимите реформи и форму-
лиране на стратегически програми в 
подкрепа на прилагане на стратегия-
та, както и ще предостави оценка и 
препоръки относно цялостния подход 
и нивото на секторна и политическа 
съгласуваност на стратегическата 
рамка за образование до 2030 г.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛ-
НЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЛЕЧЕБНИ-
ТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

Вносител: Министерски съвет
Комисия: Комисия по здравеопазва-

нето
Приет на: 4 юни 2020 г.; 
 обн., ДВ, бр. 54 от 2020 г.

Основната цел на приетите зако-
нови промени е да се изпълнят анга-
жиментите, възложени с Решение № 
704 на Министерския съвет от 2018 г. 
за приемане на мерки за трансфор-
мация на модела на административ-
но обслужване (РМС № 704/2018 г.), 
като се въвежда изпълнението на 
мерки, свързани с промени в Зако-
на за лечебните заведения, Закона за 
кръвта, кръводаряването и кръвопре-
ливането и Закона за трансплантация 
на органи, тъкани и клетки. С цел 
административна икономия и пора-
ди констатирана необходимост със 

законопроекта се приемат и други 
законови промени, включително в 
Закона за приватизация и следпри-
ватизационен контрол и в Преходни-
те и заключителните разпоредби на 
Закона за бюджета на Националната 
здравноосигурителна каса за 2019 г. 

Със закона се приемат промени 
в Закона за лечебните заведения в 
следните насоки:

Извършват се промени в режима 
по издаване на разрешение за осъ-
ществяване на лечебна дейност и ре-
гистрационния режим на лечебните 
заведения за извънболнична помощ 
и хосписите, като отпада изискването 
за заявителите да предоставят лицен-
зия за използване на източници на 
йонизиращи лъчения за медицински 
цели, когато в лечебното заведение 
ще се използва медицинско обо-
рудване с източник на йонизиращо 
лъчение. Предвидено е това обстоя-
телство да се удостоверява служебно 
от регионалните здравни инспекции. 
Със закона се прави и служебна раз-
мяна на документи в процедурата по 
преценка за недостатъчност по чл. 81 
във връзка със сключването на до-
говорите на лечебните заведения с 
Националната здравноосигурителна 
каса.

Предвижда се също така да се съз-
даде изрична и ясна нормативна уред-
ба по отношение на реда, по който 
лечебните заведения за извънболнич-
на помощ, хосписите и медицинските 
и денталните факултети към висши-
те училища, регистрирани по реда на 
чл. 2а, ще уведомяват за настъпилите 
промени в тяхната регистрация, как-
то и документите, които следва да се 
представят в тази процедура. Изрич-
ното посочване, че следва да се пред-
ставят само документите, свързани с 
промяната, цели да намали админи-
стративната тежест за заявителите.

Регламентира се извършването на 
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оценка на необходимостта от създава-
не на нови комплексни онкологични 
центрове, както и оценка за необхо-
димостта от извършване на нови ме-
дицински дейности от комплексните 
онкологични центрове, както това е 
предвидено в момента по отношение 
на лечебните заведения за болнична 
помощ. Предвижда се и възможност-
та при извършването на комплексна-
та оценка по чл. 37а и 37б да бъдат 
използвани и специфични индикато-
ри за предоставяните здравни услуги 
на определена територия, а именно 
данни за броя на лечебните заведе-
ния на територията на съответна-
та област, осъществяващи болнична 
помощ по съответните медицински 
специалности; броя на разкритите в 
тях структури и легла, включително 
направените промени в броя на раз-
критите легла за съответната година; 
кадрова и материална обезпеченост, 
проведени леглодни, преминали бо-
лни и използваемост на леглата за 
текущата и предходната календарна 
година, както и данните за действа-
щите договори на НЗОК за болнична 
помощ и за отчетената и заплатена 
болнична медицинска помощ по ви-
дове и лечебни заведения на терито-
рията на областта за текущата и пре-
дходната календарна година. С цел 
улесняване на административната 
процедура е регламентиран и служе-
бен обмен на информация и конкрет-
ни срокове за предоставяне. Целта е 
да се постигне пълнота на изготве-
ната комплексна оценка, като се от-
чита капацитетът на съществуващите 
лечебни заведения, както и реалното 
потребление на медицинска помощ.

Допълват се правомощията на Из-
пълнителна агенция „Медицински 
надзор“, като изрично се посочва, 
че при извършването на проверки 
за спазването на утвърдените стан-
дарти за финансова дейност от дър-

жавните и общинските лечебни за-
ведения Агенцията ще проверява и 
съответствието с тези стандарти на 
вътрешните правила относно трудо-
вите възнаграждения на персонала в 
лечебните заведения. Целта е да се 
осъществява контрол върху начина 
на формиране на работните заплати 
в държавните и общинските лечебни 
заведения и съответствието му с ут-
върдените финансови стандарти.

Регламентира се нов вид лечебно 
заведение като организационно обосо-
бена структура, в която лекарски асис-
тенти, медицински сестри или акушер-
ки осъществяват самостоятелно или 
по назначение от лекар здравни гри-
жи, манипулации и дейности, свърза-
ни с промоция на здравето, превенция 
и профилактика на болестите. Така 
се дава възможност здравните грижи, 
които не са включени самостоятелно 
в обхвата на задължителното здравно 
осигуряване, да се предоставят самос-
тоятелно по желание на пациента сре-
щу заплащане или чрез механизмите 
на доброволното здравно осигуряване. 
Създава се възможност за пациентите 
да изберат самостоятелното ползване 
на здравни грижи в случаите, когато 
им е необходимо само тяхното пре-
доставяне и същите са вече назначени 
от лекар, но не е необходимо да се 
извършват от такъв специалист. Към 
настоящия момент невъзможността за 
предоставяне на самостоятелни здрав-
ни грижи от специалисти по здравни 
грижи в много случаи налага хоспи-
тализиране на пациентите и съответно 
изразходването на по-голям обществен 
или личен ресурс.

Регламентирането на новия вид 
лечебно заведение създава и нор-
мативна възможност за пълноцен-
но упражняване на придобитата от 
лекарските асистенти, медицински-
те сестри и акушерките медицинска 
професия. Създавайки и организи-
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райки лечебно заведение, тези меди-
цински специалисти ще могат да из-
вършват самостоятелно и съобразно 
с професионалната си квалификация 
дейностите, посочени в наредбата по 
чл. 7, ал. 1 от Закона за съсловните 
организации на медицинските сес-
три, акушерките и асоциираните ме-
дицински специалисти, на зъботехни-
ците и на помощник-фармацевтите. 
Създаването на още една възможност 
за професионално развитие на тези 
медицински специалисти отговаря 
също така на увеличеното търсене 
на този вид здравни услуги, което се 
наблюдава през последните години.

Към настоящия момент не съ-
ществува възможност за лекарските 
асистенти, медицинските сестри или 
акушерките да организират и да съз-
дават лечебно заведение, в което да 
осъществяват самостоятелно меди-
цински и здравни грижи. Предвидена 
е единствено възможността лица с 
тази квалификация да осъществяват 
самостоятелно здравни грижи като 
звено в медицински, медико-дентален 
и диагностично-консултативен цен-
тър, което обуславя организационна 
и административна зависимост при 
предоставянето на такъв тип грижа. 
Недостатъчната ефективност на този 
начин на организиране на предоста-
вянето на тези услуги се доказва и 
от факта, че към момента в страната 
има разкрито само едно такова зве-
но. Предвижда се изискванията към 
устройството и дейността на този вид 
лечебни заведения да се регламенти-
рат с наредбата по чл. 39, ал. 4 от 
Закона за лечебните заведения.

Очакваните резултати се изразяват 
в разширяване на достъпа до здрав-
ни грижи на пациентите, както и 
привличане на млади хора към тези 
професии, тъй като тенденциите по-
казват намаляване на кандидатите за 
обучение по тези специалности.

Извършват се и промени, с които 
се въвежда възможност за субсиди-
ране на държавни и общински ком-
плексни онкологични центрове от 
бюджета на Министерството на здра-
веопазването за медицинска експер-
тиза, осъществявана от ТЕЛК, така, 
както това е предвидено за болници 
и центрове за психично здраве. 

Приема се Министерският съвет 
да определя с решение държавно ле-
чебно заведение, което да оказва ме-
дицинска помощ и медицинско оси-
гуряване при пътувания в страната и 
в чужбина на лицата по чл. 20, ал. 
1, 3 и 4 от Закона за Националната 
служба за охрана (президента, вице-
президента, председателя на Народ-
ното събрание, министър-председате-
ля и главния прокурор), медицинско 
осигуряване на чуждестранни делега-
ции при посещения в страната, както 
и медицинското осигуряване на пле-
нарните заседания на Народното съ-
брание. Тези дейности ще се извърш-
ват от държавно лечебно заведение, 
определено от Министерския съвет, 
тъй като посочените лица са обект 
на охрана от Националната служба 
за охрана, което е елемент от дей-
ността по защитата на националната 
сигурност, насочена към осигуряване 
безопасността на тези лица.

Към настоящия момент тези дей-
ности се осъществяват от Болница 
„Лозенец“ като част от специфични-
те ѝ функции като лечебно заведение 
по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните 
заведения, и се финансират от дър-
жавния бюджет. 

В изпълнение на § 8 от Преходни-
те и заключителните разпоредби към 
Закона за изменение и допълнение на 
Закона за лечебните заведения (ДВ, бр. 
13 от 2019 г.) са предприети действия 
за преобразуване на Болница „Лозе-
нец“ в лечебно заведение – търговско 
дружество, поради което тези функции 
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следва да бъдат обезпечени чрез оп-
ределяне от Министерския съвет на 
лечебно заведение, което да продължи 
да осъществява изброените дейности 
по медицинско осигуряване, които да 
се заплащат от държавния бюджет. 

Към задълженията на лечебните 
заведения за предоставяне на инфор-
мация с  административни цели на 
съответните органи се предлага въ-
веждането на задължение за ежеднев-
но предоставяне на информация на 
Националния съвет за цени и реим-
бурсиране на лекарствени продукти от 
лечебните заведения, които са опреде-
лени по реда на Закона за лекарстве-
ните продукти в хуманната медицина 
да проследяват ефекта от терапията 
с лекарствени продукти. Предлага се 
това задължение да бъде скрепено и 
с административнонаказателна отго-
ворност за лечебните заведения. Така 
се създават липсващите понастоящем 
гаранции за осигуряване на информа-
ция от ангажираните с проследяване 
на ефекта от терапията на лекарстве-
ни продукти лечебни заведения. 

Предлагат се административно-
наказателни разпоредби за случаите 
на нарушаване на въведените задъл-
жения на лечебни заведения за пре-
доставяне на информация с админи-
стративни цели, както и за случаите 
на нарушаване на всяка друга раз-
поредба на закона, за което няма 
административнонаказателен състав, 
и на подзаконов акт по прилагане-
то му. Цели се да бъдат сведени до 
минимум предпоставките за отказ на 
информация от страна на лечебни 
заведения и по този начин да могат 
да бъдат реализирани от съответните 
органи в пълнота аналитично-кон-
тролните им дейности, въведени със 
закона. Освен това с общата админи-
стративнонаказателна разпоредба за 
всяко друго нарушение се цели да се 
преодолеят предпоставките за недис-

циплинираност на определени субе-
кти при изпълнението на закон.

Прави се промяна в Закона за здрав-
ното осигуряване във връзка с провеж-
дания в последните месеци обществен 
дебат относно необходимостта от въ-
веждане на правила за структурата на 
разходите за персонал на изпълнители-
те на медицинска помощ.

Приетите промени в Закона за 
кръвта, кръводаряването и кръво-
преливането са свързани с изпълне-
ние на мярка от Решение № 704 на 
Министерския съвет от 2018 г. Към 
настоящия момент изискванията, 
при които може да бъде издадено 
разрешение за изтегляне от употре-
ба, унищожаване или предоставяне 
за учебни или научно-медицински 
нужди на кръв и кръвни съставки, са 
регламентирани в подзаконов норма-
тивен акт – Наредба № 8 от 2007 г. 
за изтегляне от употреба, унищожа-
ване или предоставяне за учебни или 
научно-медицински нужди на кръв и 
кръвни съставки, без да са установе-
ни на ниво закон и това е причината, 
която налага предложената законова 
промяна. Съгласно Решение № 704 
на Министерския съвет от 2018 г. ре-
жимът следва да намери своето сис-
тематично място в закон, което е и 
целта на законопроекта в тази част. 
Не се предвиждат промени в режи-
ма, а единствено в нормативния акт, 
в който той се урежда. В резултат 
от тази законова промяна ще бъде 
изпълнено изискването на Закона за 
ограничаване на административното 
регулиране и административния кон-
трол върху стопанската дейност, ре-
жимите да се регламентират в закон, 
а не в подзаконов нормативен акт. 

В Закона за трансплантация на 
органи, тъкани и клетки се приемат 
промени в следните насоки: 

- за увеличаване на броя на доно-
рите;
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- за въвеждане на иновативен ме-
тод за преодоляване на репродуктив-
ни проблеми чрез трансплантация на 
матка;

- за изпълнение на Решение № 704 
на Министерския съвет от 2018 г. и 
други мерки, свързани с намаляване 
на административната тежест.

Разрешава се кръстосаното донор-
ство в България. Това е донорство на 
принципа на реципрочност – при на-
личие на двама реципиенти и съот-
ветно двама донори (техни роднини), 
които желаят да им дарят орган, но 
са биологично несъвместими, да се 
допусне трансплантация на тези два-
ма нуждаещи се пациенти чрез раз-
мяна на донорите (нероднини), ако 
те са съвместими със съответните ре-
ципиенти. Въпросът поражда много 
дискусии, поради което преди да се 
вземе решение е от особено важно 
значение да се постигне обществен, 
медицински и институционален кон-
сенсус по въпроса. Именно поради 
тази причина в законопроекта са 
включени общи разпоредби, които да 
послужат като основа за водене на 
дискусия по въпроса. Тя се предла-
га към настоящия момент като фор-
ма на размисъл и опит да се оценят 
от широк кръг заинтересовани лица 
всички предимства и недостатъци 
по въпроса. Считаме, че за водене-
то на информиран дебат е от важно 
значение наличието на информация 
за световния опит. Няма единно ев-
ропейско или международно зако-
нодателство по въпроса. Отделните 
държави са регламентирали по раз-
личен начин този въпрос – например 
пълна забрана в Германия. Има въз-
можност за извършване на кръстоса-
но донорство между отделни двойки 
донор – реципиент (САЩ, Канада, 
Испания, Италия), до възможност 
за алтруистично даряване на орган – 
бъбрек на непознат реципиент (Ве-

ликобритания). Във връзка с това 
всяка държава, позволила под някак-
ва, макар и ограничена форма кръс-
тосаното и несвързаното донорство, 
е въвела свое определение за това, 
както и свои правила. Програми за 
кръстосано донорство съществуват 
от повече от 20 години. Кръстосано-
то донорство е най-бързо прогресира-
щият метод за осигуряване на органи 
за трансплантация – в САЩ броят 
трансплантации от този тип се увели-
чава с 40 на сто годишно. Законовата 
уредба на кръстосаното донорство в 
тези държави е напълно приложима 
за българските условия. Законната 
възможност за кръстосано донорство 
би намалила риска от отхвърляне на 
присаден орган от трансплантирани 
пациенти поради наличието на по-го-
лям избор от живи донори и съответ-
но по-добра вероятност за съвмести-
мост между донор и реципиент, както 
и поради вероятността да се намали 
времето, в което животът на пациента 
се поддържа с диализно лечение. 

Разрешава се и трансплантация на 
матка в България. Според водещи 
медицински специалисти в България 
са налице възможности за такава 
трансплантация, с което ще се даде 
възможност на жени без матка да 
родят своите деца. 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДО-
ПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПОД-
ПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ

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

Комисия: Комисия по земеделието 
и храните 

Приет на: 2 юли 2020 г.; 
 обн., ДВ, бр. 63 от 2020 г.

С Регламент (ЕС) 2020/872 на Ев-
ропейския парламент и на Съвета от 
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24 юни 2020 г. за изменение на Ре-
гламент (ЕС) № 1305/2013 във връзка 
със специална мярка за предоставяне 
на извънредно временно подпомагане 
по линия на Европейския фонд за раз-
витие на селските райони в отговор 
на избухването на COVID-19 е създа-
дена възможност държавите – членки 
на Европейския съюз, да разпишат и 
приложат в рамките на Програмата 
за развитие на селските райони на 
нова мярка. Тази възможност и но-
вата мярка ще позволят на България 
да се възползва от наличните финан-
сови средства в своята Програма за 
развитие на селските райони за пери-
ода 2014 – 2020 г., за да бъдат подпо-
могнати земеделски стопани, малки и 
средни предприятия, които са особено 
засегнати от кризата.

Във връзка с горното направени-
те изменения и допълнения в Зако-
на за подпомагане на земеделските 
производители са насочени към ре-
гламентиране на ред за прилагане 
на новата мярка. Създадено е прав-
но основание за издаване на наредба 
за прилагане на новата мярка по чл. 
39б от Регламент (ЕС) 1305/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 17 декември 2013 г. относно под-
помагане на развитието на селските 
райони от Европейския фонд за раз-
витие на селските райони (ЕЗФРСР) 
и за отмяна на  Регламент (ЕО) № 
1698/2005 на Съвета и е регламен-
тирано прилагането на мярката чрез 
Интегрираната система за админи-
стриране и контрол.  

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛ-
НЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА 
РАСТЕНИЯТА

Вносител: Министерски съвет 
Комисии: Комисия по земеделието 

и храните (водеща); Ко-

мисия по околната среда 
и водите; Комисия по 
европейските въпроси и 
контрол на европейските 
фондове  

Приет на: 8 юли 2020 г.; 
 обн., ДВ, бр. 65 от 2020 г.

 
Законът за изменение и допълне-

ние на Закона за защита на расте-
нията цели хармонизиране на нацио-
налното законодателство в областта 
на фитосанитарната защита с това 
на правото на Европейския съюз и 
по-конкретно с прилагането от 14 
декември 2019 г. на Регламент (ЕС) 
2016/2031 за защитните мерки срещу 
вредителите по растенията и Регла-
мент (ЕС) 2017/625 относно офици-
алния контрол и другите официални 
дейности, въвеждане в националното 
законодателство на хармонизирани-
те показатели на риска с Директи-
ва 2019/782 на Комисията от 15 май 
2019 година за изменение на Дирек-
тива 2009/128/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета по отношение 
на установяването на хармонизирани 
показатели за риска, необходимостта 
от въвеждане на нови и актуализа-
ция на съществуващи разпоредби в 
националното законодателство в об-
ластта на здравето на растенията.

С приемането на Регламент (ЕС) 
2016/2031 за защитните мерки срещу 
вредителите по растенията се устано-
вява нов растителноздравен режим в 
ЕС, насочен към превенция – откри-
ване и унищожаване на установените 
вредители на ранен етап, предвари-
телна оценка на риска и управление 
на риска в подкрепа на прилагани-
те мерки. От друга страна, с прие-
мането на Регламент (ЕС) 2017/625 
здравето на  растенията стана част 
от общата правна рамка за организи-
ране на официалния контрол и дру-
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гите официални дейности по цялата 
агрохранителна верига. 

С транспониране на Директи-
ва (ЕС) 2019/782 на Комисията от 
15 май 2019 година за изменение на 
Директива 2009/128/ЕО на Европей-
ския парламент и на Съвета по от-
ношение на установяването на хар-
монизирани показатели за риска се 
въвеждат хармонизирани показатели 
на риска в приложение № IV към 
Директива 2009/128/ЕО. Целта на 
Директива 2009/128/ЕО на Европей-
ския парламент и на Съвета от 21 
октомври 2009 година за създаване 
на рамка за действие на Общността 
за постигане на устойчива употреба 
на пестициди е намаляване на риско-
вете и въздействието на употребата 
на пестициди върху здравето на хо-
рата и околната среда и насърчаване 
на разработването и въвеждането на 
интегрирано управление на вредите-
лите и на алтернативни подходи или 
методи. Член 15, т. 1 от Директива 
2009/128/ЕО регламентира установя-
ването на хармонизирани показатели 
за риска съгласно приложение № IV. 

Необходимостта от хармонизира-
ни показатели за риска е свързана с 
измерването на напредъка при пос-
тигането на тези цели на равнището 
на ЕС, което ще даде възможност на 
държавите членки да управляват ри-
ска, както и да изготвят докладите 
си в тази област на национално рав-
нище. Преди приемането на Дирек-
тива (ЕС) 2019/782 показателите на 
риска от употребата на пестициди се 
определят от всяка държава членка 
на национално ниво и не са хармо-
низирани на европейско ниво.

Общите цели на Закона за измене-
ние и допълнение на Закона за защи-
та на растенията са:

1. Пълно прилагане на национал-
но ниво на защитните мерки срещу 
вредителите по растенията съгласно 

Регламент (EС) 2016/2031 и на мер-
ките по Регламент (ЕС) 2017/625 за 
официалния контрол и другите офи-
циални дейности.

2. Въвеждане на нови и подобре-
ни инструменти за осъществяване на 
фитосанитарния контрол, включител-
но критерии за категоризация на вре-
дителите с мерките срещу тях; специ-
ални правила за приоритетните за ЕС 
вредители; разрешаване и надзор на 
карантинни пунктове и съоръжения 
за задържане; строги правила за въ-
веждане на високорискови растения 
и растителни продукти; правила за 
осъществяване на официален контрол 
на растения, растителни продукти и 
други обекти на граничните контрол-
ни пунктове (ГКП) и на контролни 
пунктове, различни от ГКП; прила-
гане на многогодишни програми за 
наблюдения на карантинни вредите-
ли; модернизиране и актуализиране 
на инструментите при движение на 
растения, растителни продукти и дру-
ги обекти в рамките на територията 
на ЕС и Република България; при из-
даване на официални сертификати и 
други официални удостоверения.

3. Установяване на правила за въ-
веждане и движение на регулирани 
некарантинни вредители.

4. Правила за делегиране на опре-
делени дейности на други лица.

5. Намаляване на административ-
ното бреме за администрацията и за 
професионалните оператори.

6. Установяване на правила за ко-
муникация с професионалните опе-
ратори и обществеността.

7. Въвеждане на нови и оптими-
зиране на съществуващите админи-
стративнонаказателни разпоредби и 
санкции.

8. Изменения, свързани с отпада-
не на текстове, които се отнасят до 
създаването и поддържането от Бъл-
гарската агенция по безопасност на 



Четиридесет и четвърто народно събрание84

храните на публичен регистър на за-
явените за разрешаване продукти за 
растителна защита, поради това, че 
на европейско ниво е създадена и се 
поддържа Система за управление на 
заявления за продукти за растител-
на защита – Plant Protection Products 
Application Management System 
(PPPAMS), която съдържа информа-
ция за заявените за разрешаване про-
дукти за растителна защита, както и 
за етапа на тяхното разрешаване във 
всяка държава членка.  

9. Отпадане на текстовете, които 
се отнасят до пускането на пазара и 
употребата на готов разтвор от про-
дукт за растителна защита. Измене-
нието е във връзка със становище на 
Европейската комисия (ЕК), че не 
може да съществува друг ред за раз-
решаване на продукти за растителна 
защита освен общия ред по Регла-
мент (ЕО) № 1107/2009 относно пус-
кането на пазара на продукти за рас-
тителна защита. 

10. Допълнения, свързани с пре-
доставяне на информация за дист-
рибуторска мрежа и за материала и 
вместимостта на изходната опаков-
ка при преопаковане на продукти за 
растителна защита с цел осигуряване 
на по-добра проследимост. 

11. Въвеждане на изискване, спо-
ред което обезсилен сертификат за 
право на използване на продукти за 
растителна защита от професионална 
категория на употреба се подновява 
след изтичането на срока, за който 
е обезсилен, и след преминаване на 
обучение. Изменението е в изпълне-
ние на Препоръки от одит за устой-
чива употреба на пестициди на ЕК и 
изисквания на Директива 2009/128/
ЕО относно актуализиране на знани-
ята на притежателите на сертификат 
за боравене с пестициди.

12. Въвеждане на изискване за 
земеделските стопани, които произ-

веждат растения и растителни про-
дукти, да водят записи за проведени-
те растителнозащитни мероприятия 
по чл. 67, параграф 1 от Регламент 
(ЕО) № 1107/2009 и по приложение 
I, част А, т. 9 и 10 от Регламент (ЕО) 
№ 852/2004 на Eвропейския парла-
мент и на Съвета от 29 април 2004 
година относно хигиената на храни-
те. Изменението е с цел осигуряване 
на проследимост при извършване на 
официалния контрол върху употреба-
та на продукти за растителна защита 
от земеделските стопани. 

13. Изменения, свързани с пре-
дприемане на действия от контролния 
орган при установяване на несъот-
ветствие с нормативните изисквания. 
Въвеждат се разпоредбите на чл. 7 
на Регламент (ЕС) 2017/625, т. е. об-
жалването на даден акт не спира из-
пълнението на предприетите мерки 
от компетентния орган с цел отстра-
няване или ограничаване на рискове-
те за здравето на човека, животните, 
растенията и околната среда.

14. Изменения, свързани със съз-
даване в Българската агенция по 
безопасност на храните на публичен 
национален електронен регистър на 
семената, третирани с продукти за 
растителна защита, разрешени в дру-
га държава членка, които семена мо-
гат да бъдат търгувани и употребява-
ни на територията на страната. 

15. Въвеждане на хармонизира-
ни показатели за риска въз основа 
на данните за количествата активни 
вещества, пуснати на пазара в про-
дукти за растителна защита съглас-
но Регламент (ЕО) № 1107/2009, и 
въз основа на броя на разрешения-
та, предоставени по член 53 от Ре-
гламент (ЕО) № 1107/2009, с което 
Република България ще изпълни ан-
гажимента си за транспониране в на-
ционалното законодателство на Ди-
ректива (ЕС) 2019/782 на Комисията 
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от 15 май 2019 година за изменение 
на Директива 2009/128/ЕО на Евро-
пейския парламент и на Съвета по 
отношение на установяването на хар-
монизирани показатели за риска.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛ-
НЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЛЕКАР-
СТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ В ХУМАН-
НАТА МЕДИЦИНА

Вносител: Министерски съвет
Комисия: Комисия по здравеопазва-

нето
Приет на: 16 юли 2020 г.; 
 обн., ДВ, бр. 67 от 2020 г.

С приетия Закон за изменение и 
допълнение на Закона за лекарстве-
ните продукти в хуманната медицина 
се правят промени в следните основ-
ни насоки:

1. Изпълнение на ангажименти, 
възложени с Решение № 704 на Ми-
нистерския съвет от 2018 г. за прие-
мане на мерки за трансформация на 
модела на административно обслуж-
ване, наричано по-нататък „РМС № 
704 от 2018 г.“.

2. Създаване на условия за прила-
гане на Делегиран Регламент (ЕС) 
2016/161 на Комисията от 2 октом-
ври 2015 година за допълване на Ди-
ректива 2001/83/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета чрез устано-
вяване на подробни правила за по-
казателите за безопасност, поставени 
върху опаковката на лекарствените 
продукти за хуманна употреба.

3. Създаване на нормативни пред-
поставки за оптимизиране на кон-
трола върху аптеките.

4. Забрана един и същ търговец да 
притежава едновременно разрешение 
за търговия на дребно и разрешение 
за търговия на едро с лекарствени 
продукти с цел осигуряване на въз-

можности за конкуренция между 
участниците на пазара в тези обла-
сти.

5. Разширяване на възможностите 
за лечение на пациентите чрез регла-
ментиране на прилагането на лекар-
ствени продукти извън определените 
им показания при липса на друга ал-
тернатива за лечение и само при на-
личие на научни основания за това. 
Това ще се осъществява само по из-
ключение, под контрола на лекар, 
който ще носи цялата отговорност за 
това. Целта е да се дадат повече въз-
можности за лечение, в резултат на 
което да се постигне по-ефективно 
лечение в случаите, когато липсват 
други алтернативи за пациентите.

6. Създаване на Национална ап-
течна карта и на предпоставки за по-
добряване на достъпа на гражданите 
до аптеки за осигуряване на лекар-
ствени продукти.

Правят се изменения и допълнения 
и в Закона за здравното осигуряване 
(ЗЗО) и в Закона за медицинските 
изделия (ЗМИ). Извършва се техни-
ческо прецизиране и в Закона за хо-
рата с увреждания, без да се правят 
промени по същество.

В закона са предвидени следните 
промени, със съответните причини, 
цели и резултати, както следва:

В Закона за лекарствените проду-
кти в хуманната медицина:

Процедурите по регулиране и ре-
гистриране на цените на лекарстве-
ните продукти и включване на ле-
карствени продукти в Позитивния 
лекарствен списък се разписват на 
ниво закон, тъй като в момента уред-
бата е в подзаконов нормативен акт, 
а именно – в Наредбата за условията, 
правилата и реда за регулиране и ре-
гистриране на цените на лекарстве-
ните продукти. Тези процедури имат 
характер на административни режи-
ми по смисъла на чл. 4 от Закона 



Четиридесет и четвърто народно събрание86

за ограничаване на административ-
ното регулиране и административния 
контрол върху стопанската дейност 
(ЗОАРАКСД), поради което система-
тичното място на уредбата е в закон 
и това е причината за предложената 
законова промяна. Това са режими, 
които се прилагат повече от 15 годи-
ни, а в настоящата редакция на наред-
бата – от 6 години. Предвид на това, 
те са доказали както практическата 
си приложимост, така и философията 
на уредбата, в качеството ѝ на ак-
тивен регулатор на обществените от-
ношения, засягащи ценообразуването 
и реимбурсирането на лекарствените 
продукти. Настоящите законови про-
мени целят изцяло преминаване на 
режимите на ниво закон, като про-
мени по същността на регулацията 
не се предвиждат. Ценообразуването 
и реимбурсирането на лекарствени-
те продукти са регулаторна дейност 
с висок обществен и публичен ин-
терес. За извършване на съответните 
действия (продажба на лекарствени 
продукти) от заинтересованите лица 
се изисква да сезират Националния 
съвет по цени и реимбурсиране на 
лекарствените продукти, който е със 
статут на държавна комисия, да се 
произнесе с решение. Липсата на 
решение на органа е пречка лицето 
да извършва съответните действия с 
лекарствените продукти. Ценообразу-
ването на лекарствените продукти е 
подчинено на принципа за осигуря-
ване на достъпност на лекарствените 
продукти за гражданите на Републи-
ка България. Съгласно анализа, въз 
основа на който бе приета мярка 
269, налагаща промяната, отразена в 
РМС № 704 от 2018 г., на законо-
во ниво има празнота по отношение 
на изискванията, на които трябва да 
отговарят лекарствените продукти, 
за да бъдат включени в Позитив-
ния лекарствен списък (ПЛС), както 

и изискванията към лицата (прите-
жатели на разрешението за употре-
ба или упълномощен представител), 
които могат да подадат заявление за 
включване, промени и/или изключ-
ване на лекарствен продукт в ПЛС. 
Такава празнота е дефинирана и по 
отношение на регулирането на пре-
делните цени на лекарствените про-
дукти, отпускани по лекарско пред-
писание, и регистрирането на цени 
на лекарствените продукти, отпуска-
ни без лекарско предписание.

Аналогични промени със същата 
цел са извършени и по отношение 
на режимите, свързани с издаване на 
сертификати относно пускане на пар-
тиди с лекарствени продукти и про-
мяна в разрешения за производство 
на лекарствени продукти.

С цел намаляване на админи-
стративната тежест при издаването 
на разрешение за производство на 
лекарствени продукти отпада изис-
кването към заявителя да представя 
разрешение за ползване на поме-
щенията. Проверката за наличие на 
такова ще се извършва служебно от 
Изпълнителната агенция по лекар-
ствата (ИАЛ). Аналогична промяна 
със същата цел е предвидена и по 
отношение на изискуемото хигиенно 
заключение от съответната регионал-
на здравна инспекция (РЗИ) при из-
даване на разрешение за търговия на 
дребно с лекарствени продукти в ап-
тека. Това хигиенно заключение ще 
се осигурява служебно чрез взаимо-
действие между РЗИ и ИАЛ.

Като резултат от горепосочените 
промени ще се постигне пълно съ-
образяване със ЗОАРАКСД и ще се 
улеснят заявителите на администра-
тивни услуги.

Със закона се създават и условия 
в националното законодателство за 
прилагане на Делегиран Регламент 
(ЕС) 2016/161 на Комисията от 2 
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октомври 2015 година за допълване 
на Директива 2001/83/ЕО на Евро-
пейския парламент и на Съвета чрез 
установяване на подробни правила за 
показателите за безопасност, поста-
вени върху опаковката на лекарстве-
ните продукти за хуманна употреба. 
В националното законодателство 
липсват санкции за предотвратяване 
на навлизането на фалшифицирани 
лекарствени продукти и нарушаване 
на правилата относно спазването на 
показателите за безопасност при ле-
карствените продукти. Не са уреде-
ни и задълженията и действията на 
участниците в законната верига на 
доставка на лекарствени продукти 
– при съмнение за фалшифициран 
лекарствен продукт. Именно с тази 
цел в закона се предвиждат санкции 
за участниците във веригата на ле-
карствоснабдяването. Уточняват се 
и техните ангажименти, за да има 
пълна яснота относно дължимото 
им поведение в тази област. Урежда 
се и процедура, която да регламен-
тира задълженията и действията на 
посочените субекти при съмнение за 
фалшифициран лекарствен продукт в 
съответствие с чл. 24 и чл. 30 от Де-
легиран Регламент (ЕС) 2016/161.

Посочва се конкретният субект в 
България – Българската организа-
ция за верификация на лекарствата 
(БОВЛ), отговорен за създаването, 
управлението, функционирането и 
поддържането на Националния ре-
гистър по чл. 32, ал. 1, буква „б“ от 
Делегиран Регламент (ЕС) 2016/161.

Българската организация за вери-
фикация на лекарствата е учредена 
като сдружение с нестопанска цел за 
подпомагане на прилагането в Бъл-
гария на Директива 2011/62/ЕС за 
предотвратяване на навлизането на 
фалшифицирани лекарства в закон-
ната верига на доставка. Учредите-
лите на БОВЛ са петте организации, 

които представляват заинтересовани-
те страни, участници в производство-
то и разпространението на лекарства 
– Асоциацията на научноизследова-
телските фармацевтични произво-
дители в България, Българската ге-
нерична фармацевтична асоциация, 
Българската асоциация за развитие 
на паралелна търговия с лекарства, 
Българската асоциация на търговци-
те на едро с лекарства и Българският 
фармацевтичен съюз. Целта на сдру-
жението е да подпомага прилагането 
в България на европейската Дирек-
тива за предотвратяване навлизане-
то на фалшифицирани лекарства и 
осигуряване на снабдяването на па-
циентите с автентични лекарствени 
продукти.

Създават се нормативни регула-
ции, които да доведат до по-опти-
мален достъп на населението до ле-
карствени продукти от аптеки чрез 
създаване на Национална аптечна 
карта.

С Националната аптечна карта ще 
се определят потребностите на на-
селението от достъп до лекарствени 
продукти, осигурявани от аптеки, и 
ще се идентифицират областите, об-
щините и населените места с недос-
тиг от аптеки. С изготвянето на На-
ционална аптечна карта ще се даде 
възможност да се установи достъпът 
на населението до аптеки, като се 
вземе предвид тяхното териториал-
но разпределение, разпределението 
им според демографската структура 
на населението и според дейностите, 
които те извършват. Ще се извърши 
оценка и на потребностите от магис-
тър-фармацевти и помощник фарма-
цевти, които работят в аптеките.

Когато въз основа на Национал-
ната аптечна карта се установи не-
достиг от аптеки и дейности, които 
те извършват, ще се прилагат мерки 
за стимулиране на осигуряването на 
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лекарствени продукти, като в такива 
населена места ще могат да осъщест-
вяват дейност на втори или следващ 
адрес аптеки, получили разрешение 
за търговия на дребно с лекарствени 
продукти.

Целта на предложението е да се 
стимулират действащите аптеки да 
разширят дейността си в населени 
места, в които има недостиг от ап-
теки. Най-често това са малките на-
селени места, в които няма аптека. 
Разкриването на втори и следващ ад-
рес ще изисква по-малки инвестиции 
и по-малко разходи за аптеките, тъй 
като административната процедура за 
разкриването му е максимално улес-
нена, разходите на администрацията 
са много ниски, съответно таксите за 
услугата ще бъдат минимални. Няма 
да се изисква на втория/следващия 
адрес да работят магистър-фармаце-
вти на пълен работен ден, а ще се 
допуска работното време да бъде не 
по-малко от два дни седмично по 4 
часа.

Предложените законови промени, 
свързани с оценката на потребно-
стите на населението от достъп до 
аптеки, и описаните мерки за подо-
бряване на достъпа на гражданите 
до лекарствените продукти ще имат 
за резултат ясно дефиниране на ми-
нималните потребности от дейности, 
осигурявани от аптеки, и стимулира-
не на „приближаването“ на аптеките 
до пациентите в малките населени 
места.

Очакваният резултат от промените 
в ЗЛПХМ е да се осигури прилага-
нето на Делегиран Регламент (ЕС) 
2016/161, да се повиши ефективност-
та на контрола върху лекарствените 
продукти с цел предотвратяване и 
преустановяване на правонарушения-
та. Осигурява се изпълнение на мер-
ките по Решение № 704 от 5 октом-
ври 2018 г. на Министерския съвет. 

Осигурява се възможно най-пълна и 
комплексна уредба на администра-
тивните услуги в областта на лекар-
ствените продукти на законово ниво.

В Закона за здравното осигуряване:
Необходимостта от приемането на 

промени в ЗЗО е продиктувана от 
неясноти и слабости в отделни раз-
поредби, както следва:

Ясно се разписва ангажиментът 
на изпълнителите на медицинска по-
мощ да осигуряват на задължително 
здравноосигурените лица медицин-
ската помощ от пакета, гарантиран 
от бюджета на НЗОК, за която са 
сключили договор с НЗОК, без да из-
искват и приемат от тях плащане и/
или доплащане. Уреждат се изрично 
конкретните възможности за приема-
не на плащане и доплащане от задъл-
жително здравноосигурените лица за 
оказваната им медицинска помощ, 
като се изброяват изчерпателно слу-
чаите, в които това е допустимо, и те 
се обвързват с изричната инициатива 
и изрично изразеното искане от ли-
цата. От допустимите случаи изрич-
но се изключва лечението с лекар-
ствени продукти при злокачествени 
заболявания, животозастрашаващи 
кръвоизливи и спешни оперативни 
и инвазивни интервенции при паци-
енти с вродени коагулопатии, както 
и случаите на наличие на показания 
за продължаване на лечението над 
определения в Националния рамков 
договор за медицинските дейности 
минимален болничен престой.

Урежда се правото на задължи-
телно здравноосигурените лица по 
време на болничния си престой по 
своя инициатива да получават срещу 
заплащане конкретни допълнително 
поискани услуги. Предвижда се дей-
ностите, включени в тези услуги, и 
редът за получаването им да бъдат 
определяни с наредба на министъра 
на здравеопазването.
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По този начин се спомага за раз-
решаването на дългогодишния про-
блем с нерегламентираните плаща-
ния на пациентите за оказваната им 
медицинска помощ в рамките на за-
дължителното здравно осигуряване и 
свързаните с нея допълнителни услу-
ги, които те ползват срещу заплаща-
не.

Друга промяна е изричната уредба 
на органа и на реда, по който ще се 
извършва оценка на потребностите 
от медицинска помощ и ще се уста-
новява недостатъчност съгласно На-
ционалната здравна карта в случаите 
по чл. 59б, ал. 7. 

Изменя се хипотезата на чл. 59, ал. 
1а, при която не се прилага забрана-
та за сключване на договори между 
НЗОК и нови лечебни заведения за 
болнична помощ и за нови меди-
цински дейности. Занапред забрана-
та няма да се прилага при нововъз-
никнали обстоятелства и установена 
недостатъчност от съответната бол-
нична медицинска помощ на тери-
торията на областта към момента на 
подаване на заявлението за сключ-
ване на договора, установена въз 
основа на оценка на потребностите 
съгласно Националната здравна кар-
та. Преценката за недостатъчност от 
съответната болнична медицинска 
помощ ще се прави от Изпълнител-
на агенция „Медицински надзор“. 
Цели се обективност на преценката 
съобразно реалните потребности на 
населението от медицинска помощ.

В чл. 59, ал. 7 се допуска възмож-
ността за сключване на договори из-
вън сроковете и разширяване пред-
мета на договорите с изпълнители 
– болници и комплексни онкологич-
ни центрове, получили разрешение 
за осъществяване на лечебна дейност 
след провеждане на процедурата по 
чл. 37а, съответно по чл. 37б от За-
кона за лечебните заведения, в която 

НЗОК е дала положително становище 
за финансиране на съответните дей-
ности, както и за лечебни заведения 
за извънболнична помощ в случаите, 
когато е установена недостатъчност 
от съответната извънболнична по-
мощ въз основа на извършена оцен-
ка на потребностите съгласно Нацио-
налната здравна карта. В тези случаи 
потребността се оценява от РЗИ.

Допуска се изключение от забра-
ната за заплащане от НЗОК на бол-
нична помощ, извършена от лекар, 
който не е посочен в договора между 
НЗОК и изпълнител като специалист 
на основен трудов договор. Заплаща-
не се допуска, когато този специа-
лист е хабилитирано лице от спи-
сък, утвърден от Надзорния съвет на 
НЗОК. Извършването на дейността 
от него е с цел обучение на меди-
цинските специалисти на лечебното 
заведение и НЗОК е дала съгласие за 
това при условия и по ред, утвърдени 
от Надзорния съвет. Така се постигат 
две цели – осигуряване на медицин-
ска помощ на пациентите и придоби-
ване на практически опит и умения 
от медицинските специалисти.

В Закона за медицинските изде-
лия:

Въвежда се изискване при включ-
ване на медицинско изделие в списъ-
ка по чл. 30а да има информация от-
носно това на каква стойност (цена 
по фактура) изделието е внесено от 
трета държава, когато се осигурява 
от такава. Целта на разпоредбата е 
да има систематизирана информа-
ция по този въпрос, за да може да 
се използва при провеждане на дър-
жавната здравна политика, свързана 
с оптимално планиране на разходите 
за медицински изделия. Тази инфор-
мация ще служи и на възложителите 
на обществени поръчки при извърш-
ване на пазарни проучвания при под-
готовката на обществени поръчки. 
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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛ-
НЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧ-
НОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ 
КНИЖА

Вносител: Министерски съвет 
Комисии: Комисия по икономическа 

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

Приет на: 16 юли 2020 г.; 
 обн., ДВ, бр. 64 от 2020 г.

Със закона се въвеждат мер-
ки по прилагането на Регламент  
(ЕС) 2017/1129 на Европейския пар-
ламент и на Съвета от 14 юни 2017 г. 
относно проспекта, който трябва да 
се публикува при публично предла-
гане или допускане на ценни книжа 
до търговия на регулиран пазар и за 
отмяна на Директива 2003/71/ЕО.

С приетите изменения в закона се 
улеснява достъпът на малките и сред-
ните предприятия до финансиране 
чрез капиталовите пазари, без да бъдат 
възпрепятствани от ненужни разходи, 
като същевременно се запазва високо 
ниво на информираност и защита на 
инвеститорите в ценни книжа.

Законът регламентира във всич-
ки случаи на публично предлагане 
на ценни книжа и/или допускане до 
търговия на регулиран пазар да се 
изисква изготвяне и публикуване на 
проспект, одобрен от Комисията за 
финансов надзор.

Въвежда се праг на национално 
ниво, под който проспектът се замества 
от документ за допускане по правилата 
на многостранна система за търговия, 
съответно от документ за публично 
предлагане. Този праг е левовата рав-

ностойност на 3 милиона евро, като 
публичното предлагане на ценни кни-
жа под посочения праг, без публикуван 
проспект, може да бъде осъществява-
но само на територията на Република 
България и не подлежи на паспортизи-
ране по Регламент (ЕС) 2017/1129.

Във връзка с изискването за опре-
деляне на компетентен администра-
тивен орган от всяка държава членка 
Комисията за финансов надзор е оп-
ределена като такъв, като ѝ се пре-
доставят съответните регулаторни и 
надзорни правомощия.

Приети са изменения в таксите, 
събирани от Комисията за финан-
сов надзор по Раздел III на тарифа-
та в Приложение 1 по чл. 27, ал. 1 
от Закона за Комисията за финансов 
надзор. В съответствие със Стратеги-
ята за развитие на капиталовия па-
зар няма да се събират такси за по-
твърждение на проспект за публично 
предлагане на ценни книжа в срок до 
1 януари 2021 г.

Регламентира се решението относ-
но извършване на промени в усло-
вията, при които са издадени обли-
гациите, включително конкретните 
параметри на емисията облигации, 
да няма обратно действие. 

Въвежда се ограничение за при-
добиване до 20 на сто от емисията 
облигации, когато довереник на об-
лигационерите е и облигационер по 
същата емисия облигации. С приети-
те изменения се регламентира при 
придобиване на статут на публично 
дружество назначените членове на 
управителен или контролен орган на 
публичното дружество да предоста-
вят гаранция за управлението си. С 
цел повишаване защитата на инте-
ресите на инвеститорите се въвежда 
членовете на управителен и контро-
лен орган на публичното дружество, 
за които общото събрание е опреде-
лило размер на възнаграждение, но не 



Законодателна дейност 91

e определило размер на гаранцията за 
управлението, размерът на гаранцията 
за управлението да се приема за равен 
на тримесечното брутно възнаграж-
дение на лицата. Въвежда се и изис-
кване за актуализиране на гаранцията 
при промяна на възнаграждението на 
съответния член на управителен или 
контролен орган на дружеството.

С преходните и заключителните 
разпоредби са приети изменения в 
други секторни закони, свързани с 
европейското законодателство.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛ-
НЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕСТНОТО 
САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА 
АДМИНИСТРАЦИЯ

Вносители: н.п. Искрен Веселинов, 
Александър Ненков и гру-
па народни представители

Комисия: Комисия по регионална 
политика, благоустрой-
ство и местно самоуправ-
ление

Приет на: 23 юли 2020 г.; 
 обн., ДВ, бр. 70 от 2020 г.

Със закона се създава възможност 
при извънредно положение, бедстве-
но положение, извънредна епидемич-
на обстановка или кризисна ситуация 
общинските съвети на засегнатите об-
щини да могат да провеждат заседа-
ния от разстояние при спазване на ус-
ловията за кворум и лично гласуване.

Отпадат въведените със ЗПКОНПИ 
ограничения на общинските съветни-
ци в качеството им на едноличен тър-
говец, съдружник, акционер, член на 
управителен, надзорен или контролен 
съвет на търговско дружество, което 
има сключени договори с общината, 
в която са общински съветници, както 
и с търговски дружества с общинско 
участие или с общински предприятия.

На следващо място със законо-
проекта изрично се регламентира, че 
общинските съветници и председа-
телите на общинските съвети нямат 
частен интерес при приемането на 
бюджетите на общините и на възна-
гражденията на кметовете и не са в 
конфликт на интереси по смисъла на 
ЗПКОНПИ.

Със законопроекта се изменят 
и допълват Законът за противодей-
ствие на корупцията и за отнемане 
на незаконно придобитото имуще-
ство и Законът за енергетиката.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛ-
НЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ВЕТЕРИ-
НАРНОМЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ

Вносители: н.п. Ирена Димова и група 
народни представители 

Комисия: Комисия по земеделието 
и храните 

Приет на: 29 юли 2020 г.; 
 обн., ДВ, бр. 71 от 2020 г.

 
Законът за изменение и допълне-

ние на Закона за ветеринарномеди-
цинската дейност е насочен към по-
добряване на регулацията, свързана с 
изискванията към собствениците на 
животни и реда за обезщетяване.

До момента населването на всич-
ки обекти се извършва само след раз-
решение на директора на Областната 
дирекция по безопасност на храните 
по местонахождение на обекта. Раз-
решението се издава при условията и 
по реда на процедура, одобрена от из-
пълнителния директор на Българска-
та агенция по безопасност на храните, 
съгласувана с директора на Центъра за 
оценка на риска след извършена про-
верка на място от официалния вете-
ринарен лекар и въз основа на пред-
варителна оценка на риска, изготвена 
от ЦОРХВ при подадено заявление 
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до директора на съответната ОДБХ. 
Законът предвижда с цел намаляване 
на административната тежест ферме-
рите, които не са допуснали огнище 
на заразно заболяване по животните и 
хората и които до момента са отглеж-
дали животни, да могат да населват 
животни без такова разрешение. Става 
въпрос за собственици или ползватели 
на обекти, които са въвели изисква-
нията за биосигурност и спазват ве-
теринарномедицинските изисквания. 
Въвежда се издаване на разрешение за 
населване на животни само в обекти 
след ликвидирано огнище на заразно 
заболяване при животните, както и за 
нови индустриални ферми за отглеж-
дане на свине и птици. 

В действащия закон е предвидено 
кметовете и кметските наместници да 
определят маршрутите на движение 
на животните от сборни стада по ули-
ците на населените места. Макар тези 
правила да се прилагат, съществуват и 
животни в определени животновъдни 
обекти, които не са включени в сбор-
ните стада и за които съответно не 
се прилагат съществуващите правни 
норми. В тази връзка с приетия закон 
са направени изменения в чл. 133, ал. 
2, т. 8, за да бъдат поставени всички 
животновъди при равни условия.

Законът въвежда норми относно 
реда за изплащане на обезщетения на 
собственици на животни, суровини и 
храни от животински произход, стра-
нични животински продукти и про-
дукти, получени от тях, зародишни 
продукти, фуражи, фуражни добавки, 
премикси и инвентар, унищожени 
при прилагане на мерки за ограни-
чаване и ликвидиране на заразни бо-
лести по животните. Предвижда се 
размерът на обезщетенията да се оп-
ределя от независим оценител, като 
са въведени правила за определяне 
размера на обезщетението при отказ 
на оценителя да преработи оценител-

ския доклад или когато същият не 
съответства на критерии, определени 
в закона. Прецизирана е и разпоред-
бата, определяща началния момент, 
от който тече срокът за изплащане 
на дължимото обезщетение.

В заключителната разпоредба на 
закона се предвижда, че собственици-
те или ползвателите на животновъдни 
обекти, с изключение на животновъд-
ните обекти – лични стопанства, за 
които към датата на влизането в сила 
на закона не е издадено удостоверение 
за регистрация по чл. 137, ал. 6 и в 
които се отглеждат или са настанени 
животни, идентифицирани в система-
та по чл. 51, ал. 3, следва да подадат 
заявление за регистрация на животно-
въдния обект по чл. 137, ал. 1 в срок 
до 6 месеца от влизането в сила на 
този закон.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛ-
НЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛ-
НИТЕ УСЛУГИ

Вносители: н.п. Искрен Веселинов 
и група народни пред-
ставители; н.п. Светлана 
Ангелова и група народни 
представители

Комисия: Комисия по труда, соци-
алната и демографската 
политика 

Приет на: 29 юли 2020 г.; 
 обн., ДВ, бр. 71 от 2020 г. 

Законът изрично подчертава, че 
социалните услуги не са услуги по 
смисъла на Търговския закон. 

Със закона са приети изменения в 
чл. 81, ал. 1, чл. 87 и 116 във връзка 
с Решение № 9 на Конституционния 
съд от 2020 г. Промяната в чл. 81, ал. 
1 е с цел да се гарантира, че инди-
видуалната оценка на потребностите 
и индивидуалният план за подкрепа 
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ще бъдат изготвени въз основа на 
информация, предоставена от лицето 
или получена въз основа на негово 
писмено съгласие, а когато се изгот-
вят оценка на потребностите и план 
за подкрепа на деца, информацията, 
съответно съгласието, ще се предос-
тавят от техните родители, настойни-
ци или попечители. С приетите изме-
нения в чл. 87 се цели да се въведе 
задължение за доставчика на социал-
на услуга за незабавно уведомяване 
на дирекция „Социално подпомага-
не“ и на родителите, настойниците 
или попечителите на детето, когато 
то е потърсило подкрепа. С приети-
те промени в чл. 116 се цели да се 
конкретизира истинският смисъл на 
проверките на Агенцията за качест-
вото на социалните услуги и да се 
гарантира, че ползвателите на услуги 
ще имат право пряко да изразяват 
своето мнение пред Агенцията, която 
съгласно чл. 114, т. 3 има функция да 
проверява спазването на правата на 
потребителите на социални услуги.

 Със закона са приети изменения 
в преходните разпоредби на Закона 
за социалните услуги, които влизат в 
сила от 1 юли 2020 г., за да не се до-
пусне празнота в законодателството. 

Със заключителните разпоредби на 
закона са приети промени в Закона за 
закрила на детето, с които се въвежда 
гаранция, че отглеждането на децата 
ще се осъществява извън семейството 
само в краен случай, след изчерпване 
на всички възможни законови мерки 
за закрила на децата в семейна среда.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛ-
НЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЛЕЧЕБНИ-
ТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

Вносители: н.п. Даниела Даритко-
ва-Проданова и група 
народни представители

Комисия: Комисия по здравеопазва-
нето

Приет на: 31 юли 2020 г.; 
 обн., ДВ, бр.71 от 2020 г.

Със закона се предлага разширяване 
на законовите възможности за субсиди-
ране със средства от бюджета на Ми-
нистерството на здравеопазването на 
лечебни заведения за болнична помощ. 
Предложението е в отговор на конста-
тираната през последните месеци на 
световна пандемия от COVID-19 нуж-
да от финансова подкрепа със средства 
от държавния бюджет на усилията на 
болничните заведения в страната да по-
срещнат потребностите на българските 
граждани от диагностика и лечение на 
тази заразна болест. Предвид специфи-
ките и неяснотите по отношение на за-
болеваемостта и разпространението на 
болестта сред населението се установи, 
че то не може да бъде прогнозирано 
с абсолютна точност и в този смисъл 
са възможни големи промени в ситу-
ацията в отделните периоди, което от 
своя страна налага необходимостта от 
полагане на допълнителни усилия за 
създаване и поддържане на постоянна 
готовност на всички нива на здравна-
та система. Въз основа на натрупания 
досега практически опит може да се 
заключи, че създаването на условия за 
дейност едва в хода на разпростране-
нието на съответната заразна болест 
води до допълнителни предизвикател-
ства и затруднения поради ненавре-
менност на предприетите действия.

Със закона се създава правна въз-
можност за субсидиране на държав-
ни и общински лечебни заведения за 
болнична помощ и на лечебни заве-
дения с държавно и/или общинско 
участие в капитала за поддържане на 
клиники и отделения по инфекциозни 
болести за оказване на медицинска 
помощ при епидемично разпростра-
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нение на заразна болест по чл. 61,  
ал. 1 или 3 от Закона за здравето. По 
този начин се осигурява постоянна 
готовност на по-голяма част от бол-
ниците в страната да поемат диагно-
стиката и лечението на тази заразна 
болест. Това са лечебните заведения, 
които са най-близо до българските 
граждани, обхващат на практика цяла-
та страна и традиционно предоставят 
услуги в областта на диагностиката и 
лечението на инфекциозни болести.

 С приетия закон се регламентира 
всички останали лечебни заведения 
за болнична помощ също да могат да 
бъдат субсидирани за поддържане на 
готовността на клиники и отделения 
по инфекциозни болести за оказване 
на медицинска помощ при епидемич-
но разпространение на заразна болест 
по чл. 61, ал. 1 или 3 от Закона за 
здравето, като се предвижда субсиди-
рането да се извършва само по време 
на обявено извънредно положение или 
обявена извънредна епидемична об-
становка. Периодът на обявено извън-
редно положение или обявена извън-
редна епидемична обстановка поради 
епидемично разпространение на зараз-
на болест изисква най-големи усилия 
за овладяване на болестта и опазване 
живота и здравето на гражданите, по-
ради което се очаква участието в дей-
ностите по овладяване на кризата и на 
другите болнични заведения.

Приетият закон кореспондира с оп-
ределения със Закона за здравето на-
ционален приоритет за опазване здра-
вето на гражданите чрез прилагане на 
принципа на държавното участие във 
финансирането на дейности, насочени 
към опазване здравето на гражданите.

ЗАКОН ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА 
РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА 
СЪВМЕСТНО ВЪЗЛАГАНЕ НА 
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПРИ 

МЕРКИ ЗА МЕДИЦИНСКО ПРО-
ТИВОДЕЙСТВИЕ

Вносител: Министерски съвет
Комисия: Комисия по здравеопазва-

нето
Приет на: 20 март 2020 г.; 
 обн., ДВ, бр. 26 от 2020 г.

Рамковото споразумение за съв-
местно възлагане на обществени по-
ръчки при мерки за медицинско про-
тиводействие (Рамково споразумение) 
дава възможност на присъединилите се 
държави членки съвместно да провеж-
дат бъдещи тръжни процедури за кон-
кретни мерки за медицинско противо-
действие – противовирусни препарати, 
ваксини и други. Споразумението е 
изготвено по инициатива на Европей-
ската комисия в резултат на дискусии, 
проведени с експерти на държавите 
членки на Европейския съюз в Коми-
тета по Здравна сигурност. Инициати-
вата на Европейската комисия е свърз-
вана със затрудненията на част от дър-
жавите членки по време на грипната 
пандемия през 2009 – 2010 г. да осигу-
рят антивирусни средства и пандемич-
ни ваксини. Рамковото споразумение 
е изготвено и подписано на основание 
чл. 5 от Решение № 1082/2013/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 22 октомври 2013 г. за сериозните 
трансгранични заплахи за здравето и 
за отмяна на Решение № 2019/98/ЕО. 

Държавите, които се присъединят 
към Споразумението, вземат реше-
ние за участие в конкретна проце-
дура самостоятелно за всеки отделен 
случай. Предвидена е възможност да 
бъдат преразпределени заявени коли-
чества, като се сключи споразумение 
с друга държава съдоговорител или 
те да бъдат продадени на страна, коя-
то не е членка на Рамковото спора-
зумение или дарение. 
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Присъединяването на Република 
България към Рамковото споразуме-
ние ще осигури по-добър и улеснен 
достъп до необходими ваксини и се-
руми, диагностикуми, консумативи и 
други при възможно най-добри усло-
вия в случай на недостиг. 

При възникване на кризисна ситуа-
ция, засягаща здравето на население-
то, Рамковото споразумение дава въз-
можност страната ни да участва в нови 
тръжни процедури, като същевремен-
но си запазва правото да предприеме 
действия самостоятелно с цел осигуря-
ване на медицински мерки за проти-
водействие извън съвместното възла-
гане. Споразумението не ограничава 
присъединилите се държави да про-
веждат обществени поръчки със сход-
ни, а дори и идентични предмети, като 
същевременно държавите имат право 
да договарят със същите контрагенти 
производители и изпълнители, които 
участват в обществената поръчка на 
страните по Рамковото споразумение. 

В Рамковото споразумение е пред-
видена възможност за извършване на 
промени в съдържанието му по пред-
ложение на страна членка, както и 
за прекратяване на участието в Спо-
разумението без заплащане на обез-
щетение при посочени в Рамковото 
споразумение условия. 

ЗАКОН ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА 
СПОРАЗУМЕНИЕТО, С КОЕТО 
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ СЕ 
УПЪЛНОМОЩАВА ДА ПРЕДЛАГА 
НА УЧАСТВАЩИТЕ ДЪРЖАВИ 
ЧЛЕНКИ И ДА СКЛЮЧВА ОТ 
ТЯХНО ИМЕ ПРЕДВАРИТЕЛНИ 
СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ПОКУПКА НА 
ВАКСИНИ („ADVANCE PURCHASE 
AGREEMENT“) С ТЕХНИ ПРОИЗ-
ВОДИТЕЛИ С ЦЕЛ ДЪРЖАВИТЕ 
ЧЛЕНКИ ДА СЕ СНАБДЯТ С ВАК-

СИНИ В БОРБАТА С ПАНДЕМИЯТА 
ОТ COVID-19

Вносител: Министерски съвет
Комисии: Комисия по здравеопазва-

нето; Комисия по бюджет 
и финанси

Приет на: 31 юли 2020 г.; 
 обн., ДВ, бр. 71 от 2020 г.

Това споразумение е основата, 
на която Европейската комисия се 
упълномощава да сключи от име-
то на участващите държави членки 
предварителни споразумения за по-
купка с производители на ваксини, 
като целта е да се снабдят с ваксини 
в борбата с пандемията COVID-19 на 
нивото на Европейския съюз. Участ-
ващите държави членки ще придоби-
ят дози ваксини от производителите 
на базата на предварителни споразу-
мения за покупко-продажба, освен 
ако не е договорено друго. Следова-
телно всички съответни политики за 
ваксинация остават по преценка на 
участващите държави членки.

Съгласно това споразумение пред-
варителните споразумения за по-
купка на равнище Европейски съюз 
(„Advance Purchase Agreement“) ще 
бъдат сключвани с производители на 
ваксини, когато е необходимо, за да 
се осигури достъп на кандидатите до 
ваксина, когато те са успешни. Фи-
нансирането на авансовите плащания 
ще бъде по линия на Инструмента за 
спешна помощ (ESI) до изчерпване 
на финансовите ресурси.

Включването на Република Бълга-
рия към Споразумението не е свър-
зано с поемането на предварителни 
финансови задължения. Решението 
за участие в конкретна процедура се 
взема от националните органи са-
мостоятелно за всеки случай. 
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РЕШЕНИЯ

№ Решение Прието на Обнародвано в ДВ

1 Pешение за персонални промени в 
Министерския съвет на Република България

15.01.2020 ДВ, бр. 5/2020 г.

2 Решение за попълване състава и 
ръководството на Комисията за наблюдение 
на приходните агенции и борба със сивата 
икономика и контрабандата

16.01.2020 ДВ, бр. 6/2020 г.

3 Решение за приемане на Годишния доклад 
на Комисията за регулиране на съобщенията 
за 2018 г. - “Анализ на пазара на пощенските 
услуги”

16.01.2020 ДВ, бр. 6/2020 г.

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

16.01.2020 ДВ, бр. 6/2020 г.

5 Решение за приемане на Годишния доклад на 
Комисията за регулиране на съобщенията за 
2018 г.

16.01.2020 ДВ, бр. 6/2020 г.

6 Решение за попълване състава на Комисията 
по правни въпроси

16.01.2020 ДВ, бр. 6/2020 г.

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

16.01.2020 ДВ, бр. 6/2020 г.

8 Решение по Доклада за изпълнението на 
Закона за експортния контрол на продукти, 
свързани с отбраната, и на изделия и 
технологии с двойна употреба през 2018 г. от 
Междуведомствения съвет по отбранителна 
индустрия и сигурност на доставките към 
Министерския съвет

17.01.2020 ДВ, бр. 6/2020 г.

9 Решение за изменение на Решение на 
Народното събрание за възлагане на 
Сметната палата да извърши одит за 
съответствието при финансовото управление 
на Българското национално радио за периода 
от 1 януари 2017 г. до 30 септември 2019 г.

22.01.2020 ДВ, бр. 7/2020 г.

10 Решение за предсрочно прекратяване на 
мандата на член на Комисията за финансов 
надзор

22.01.2020 ДВ, бр. 7/2020 г.

11 Решение за попълване състава и 
ръководството на Комисията по политиките 
за българите в чужбина

23.01.2020 ДВ, бр. 8/2020 г.

12 Решение за попълване състава на Комисията 
по транспорт, информационни технологии и 
съобщения

23.01.2020 ДВ, бр. 8/2020 г.

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

24.01.2020 ДВ, бр. 8/2020 г.
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14 Решение за попълване състава на постоянната 
делегация на Народното събрание в 
Парламентарната асамблея на Организацията 
за сигурност и сътрудничество в Европа

24.01.2020 ДВ, бр. 8/2020 г.

15 Решение по предложение за гласуване 
недоверие на Министерския съвет на 
Република България

29.01.2020 ДВ, бр. 10/2020 г.

16 Решение за определяне на условията за 
договаряне на централен курс на лева към 
еврото съгласно параграф 2.3 от Резолюция 
на Европейския съвет за установяването на 
механизъм на обменните курсове през третия 
етап на Икономическия и паричен съюз 
Амстердам, 16 юни 1997 г. (97/С 236/03)

30.01.2020 ДВ, бр. 10/2020 г.

17 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

30.01.2020 ДВ, бр. 10/2020 г.

18 Решение за удължаване срока на действие на 
Временната комисия за проучване на фактите 
и обстоятелствата, свързани с прекъсване 
на излъчването на програма “Хоризонт” на 
Българското национално радио, както и на 
твърденията за политически натиск върху 
ръководството и журналисти от Българското 
национално радио

30.01.2020 ДВ, бр. 10/2020 г.

19 Решение във връзка с разискванията по 
питането от народните представители Таско 
Ерменков, Жельo Бойчев, Виолета Желева 
и Атанас Костадинов към министъра на 
енергетиката Теменужка Петкова относно 
политиката на Министерство на енергетиката 
по отношение на бъдещото на въглищните 
топлоелектрически централи в България

31.01.2020 ДВ, бр. 11/2020 г.

20 Решение за промяна в състава и 
ръководството на постоянната делегация 
на Народното събрание в Парламентарната 
асамблея по франкофония

05.02.2020 ДВ, бр. 12/2020 г.

21 Решение за приемане на процедурни 
правила за условията и реда за предлагане 
на кандидати за управител на Националната 
здравноосигурителна каса, представянето и 
публичното оповестяване на документите и 
изслушването на кандидатите в Комисията по 
здравеопазването, както и на процедурата за 
избор от Народното събрание

19.02.2020 ДВ, бр. 15/2020 г.



 99

22 Решение за приватизация на обособена 
част от имуществото на “Български морски 
квалификационен център” - ЕАД, Варна

20.02.2020 ДВ, бр. 17/2020 г.

23 Решение по Доклада за дейността на 
Временната анкетна комисия за изясняване 
на всички факти и обстоятелства около случая 
с източване на информация от електронната 
база данни на Националната агенция за 
приходите

20.02.2020 ДВ, бр. 17/2020 г.

24 Решение за избиране на заместник-
председател на Комисията за регулиране на 
съобщенията

21.02.2020 ДВ, бр. 17/2020 г.

25 Решение за избиране на член на Комисията 
за регулиране на съобщенията

21.02.2020 ДВ, бр. 17/2020 г.

26 Решение за избиране на член на Комисията 
за регулиране на съобщенията

21.02.2020 ДВ, бр. 17/2020 г.

27 Решение за приемане на Процедурни 
правила за условията и реда за предлагане 
на омбудсман, представяне, публично 
оповестяване на документите и изслушване 
на кандидатите в Комисията по 
вероизповеданията и правата на човека, 
както и процедурата за избор от Народното 
събрание

04.03.2020 ДВ, бр. 19/2020 г.

28 Решение по Доклада на Временната комисия 
за проучване на фактите и обстоятелствата, 
свързани с прекъсване на излъчването 
на програма “Хоризонт” на Българското 
национално радио, както и на твърденията за 
политически натиск върху ръководството и 
журналисти от Българското национално радио

05.03.2020 ДВ, бр. 20/2020 г.

29 Решение за приемане на Годишна работна 
програма на Народното събрание по 
въпросите на Европейския съюз (2020 г.)

11.03.2020 ДВ, бр. 22/2020 г.

30 Решение за обявяване на извънредно 
положение

13.03.2020 ДВ, бр. 22/2020 г.

31 Решение за избор на управител на 
Националната здравноосигурителна каса

13.03.2020 ДВ, бр. 23/2020 г.

32 Решение във връзка с разискванията по 
питането от народните представители Георги 
Гьоков, Драгомир Стойнев и Весела Лечева 
към заместник министър-председателя по 
икономическата и демографската политика 
Марияна Николова относно политиката на 
българското правителство за гарантиране на 
трудовите права на българските работници 
и служители в контекста на стартиралите 
тристранни разговори, целящи договаряне на 
мерки за реформи в ключови области

13.03.2020 ДВ, бр. 25/2020 г.
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33 Решение за работата на Народното събрание 
по време на извънредното положение, обявено 
с Решение на Народното събрание (ДВ, бр. 22 
от 2020 г.)

20.03.2020 ДВ, бр. 26/2020 г.

34 Решение за изменение на Решение за 
работата на Народното събрание по време на 
извънредното положение, обявено с Решение 
на Народното събрание (ДВ, бр. 22 от 2020 г.), 
обн., ДВ, бр. 26 от 2020 г.

26.03.2020 ДВ, бр. 29/2020 г.

35 Решение за допълнение на Решение за 
работата на Народното събрание по време на 
извънредното положение, обявено с Решение 
на Народното събрание (ДВ, бр. 22 от 2020 г.), 
обн., ДВ, бр. 26 от 2020 г.

03.04.2020 ДВ, бр. 33/2020 г.

36 Решение за удължаване на срока на обявеното 
извънредно положение

03.04.2020 ДВ, бр. 33/2020 г.

37 Решение 06.04.2020 ДВ, бр. 34/2020 г.

38 Решение за изменение на Решение за 
работата на Народното събрание по време на 
извънредното положение, обявено с Решение 
на Народното събрание (ДВ, бр. 22 от 2020 г.), 
обн., ДВ, бр. 26 от 2020 г.

12.05.2020 ДВ, бр. 44/2020 г.

39 Решение за създаване на Временна комисия 
за контрол на разходите на публични средства, 
свързани с преодоляването на последствията 
от разпространението на Ковид-19

14.05.2020 ДВ, бр. 46/2020 г.

40 Решение по Доклада за дейността 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

14.05.2020 ДВ, бр. 46/2020 г.

41 Решение за избиране на омбудсман 21.05.2020 ДВ, бр. 48/2020 г.

42 Решение по Доклада за състоянието на 
отбраната и въоръжените сили на Република 
България през 2019 г.

28.05.2020 ДВ, бр. 50/2020 г.

43 Решение по Доклад за дейността на 
Комисията за противодействие на корупцията 
и за отнемане на незаконно придобитото 
имущество за 2019 г.

28.05.2020 ДВ, бр. 50/2020 г.

44 Решение по Доклад за дейността на 
Комисията за енергийно и водно регулиране 
за 2019 г.

28.05.2020 ДВ, бр. 50/2020 г.

45 Решение по Отчета за дейността на 
Комисията за защита от дискриминация за 
2019 г.

03.06.2020 ДВ, бр. 51/2020 г.
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46 Решение за приватизация на обособена 
част от имуществото на “Летище Горна 
Оряховица” - ЕООД, Горна Оряховица

03.06.2020 ДВ, бр. 51/2020 г.

47 Решение по Отчета за дейността на Съвета за 
електронни медии за периода 1 януари 2019 г. 
- 31 декември 2019 г.

11.06.2020 ДВ, бр. 54/2020 г.

48 Решение по Отчета за дейността на 
Българската телеграфна агенция, включващ и 
финансов отчет за 2019 г.

11.06.2020 ДВ, бр. 54/2020 г.

49 Решение за приемане на Годишен отчет на 
Комисията за защита на личните данни за 
2019 г.

11.06.2020 ДВ, бр. 54/2020 г.

50 Решение по Годишния доклад за дейността на 
Българската академия на науките за 2019 г.

12.06.2020 ДВ, бр. 54/2020 г.

51 Решение във връзка с разисквания по 
питането на народните представители Георги 
Йорданов, Георги Михайлов, Илиян Тимчев, 
Десислав Тасков, Валентина Найденова, Иван 
Ибришимов и Анна Славова към министъра 
на здравеопазването Кирил Ананиев относно 
стратегия за подобряване на условията на труд 
и за финансова компенсация за българските 
медици

18.06.2020 ДВ, бр. 57/2020 г.

52 Решение за приемане на Процедурни 
правила за условията и реда за предлагане 
на председател и членове на Комисията 
за енергийно и водно регулиране, извън 
избраните членове съгласно § 41 от 
преходните и заключителните разпоредби на 
Закона за изменение и допълнение на Закона 
за енергетиката (обн., ДВ, бр. 17 от 2015 г., 
доп., бр. 48 от 2015 г.), представяне, публично 
оповестяване на документите и изслушване 
в Комисията по енергетика, както и 
процедурата за избор от Народното събрание

19.06.2020 ДВ, бр. 56/2020 г.

53 Решение за предложение до Президента на 
Република България за награждаване с медал 
“За заслуга”

24.06.2020 ДВ, бр. 58/2020 г.

54 Решение за приемане на Процедурни 
правила за условията и реда за предлагането 
на кандидати за председател и членове на 
Комисията за защита на личните данни, 
представяне и публично оповестяване на 
документите и изслушването на кандидатите 
в Комисията по вътрешна сигурност и 
обществен ред, както и процедурата за избор 
от Народното събрание

24.06.2020 ДВ, бр. 57/2020 г.
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55 Решение във връзка с резискванията по 
питането на народните представители Румен 
Гечев и Георги Свиленски към министъра на 
финансите Владислав Горанов относно “Нова 
концепция за облагане на хазартните игри”, 
декларирана от министъра на финансите 
Владислав Горанов през месец март 2016 г.

26.06.2020 ДВ, бр. 58/2020 г.

56 Решение във връзка с разискванията по 
питането на народните представители 
Искрен Веселинов и Александър Сиди до 
министъра на труда и социалната политика 
Деница Сачева относно фрагментирано 
законодателство в социалната политика

26.06.2020 ДВ, бр. 58/2020 г.

57 Решение за приемане на Доклад за 
прилагането на закона и за дейността на 
административните съдилища през 2019 г.

01.07.2020 ДВ, бр. 60/2020 г.

58 Решение за приемане на Доклад за 
прилагането на закона и за дейността на 
съдилищата през 2019 г.

01.07.2020 ДВ, бр. 60/2020 г.

59 Решение за приемане на Доклада за дейността 
на Инспектората към Висшия съдебен съвет 
за 2019 г.

01.07.2020 ДВ, бр. 60/2020 г.

60 Решение за приемане на Доклад за 
прилагането на закона и за дейността на 
Прокуратурата и на разследващите органи 
през 2019 г.

01.07.2020 ДВ, бр. 60/2020 г.

61 Решение за приемане на Годишен доклад за 
дейността на Висшия съдебен съвет за 2019 г.

01.07.2020 ДВ, бр. 60/2020 г.

62 Решение за приемане на процедурни 
правила за условията и реда за предлагането 
на кандидат за заместник-председател на 
Комисията за финансов надзор, ръководещ 
управление “Застрахователен надзор”, и на 
кандидат за член на Комисията за финансов 
надзор, подпомагащ политиката й по анализ 
и оценка на рисковете на финансовите 
пазари, усъвършенстване на надзорната 
практика и защита на интересите на 
инвеститорите, застрахованите и осигурените 
лица, представяне, публично оповестяване на 
документите и изслушване на кандидатите 
в Комисията по бюджет и финанси, както и 
процедурата за избор от Народното събрание

02.07.2020 ДВ, бр. 59/2020 г.

63 Решение по Доклад на Националното бюро 
за контрол на специалните разузнавателни 
средства за извършената дейност през 2019 г.

03.07.2020 ДВ, бр. 60/2020 г.
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64 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 2019 г.

03.07.2020 ДВ, бр. 60/2020 г.

65 Решение за приемане на Процедурни 
правила за условията и реда за предлагане на 
кандидат за заместник-омбудсман, публичното 
оповестяване на документите, представянето 
и изслушването на кандидата за заместник-
омбудсман в Комисията по вероизповеданията 
и правата на човека, както и процедурата за 
избор от Народното събрание

08.07.2020 ДВ, бр. 61/2020 г.

66 Решение за приемане на Процедурни 
правила за условията и реда за предлагане на 
кандидати за подуправител на Националния 
осигурителен институт, представяне и 
публично оповестяване на документите и 
изслушването на кандидатите в Комисията по 
труда, социалната и демографската политика, 
както и процедурата за избор от Народното 
събрание

09.07.2020 ДВ, бр. 61/2020 г.

67 Решение за приемане на Процедурни 
правила за условията и реда за предлагане на 
кандидати за председател на Комисията за 
енергийно и водно регулиране, представяне 
и публично оповестяване на документите и 
изслушване на кандидатите в Комисията по 
енергетика, както и процедурата за избор от 
Народното събрание

10.07.2020 ДВ, бр. 62/2020 г.

68 Решение за прекратяване пълномощията на 
народен представител

15.07.2020 ДВ, бр. 63/2020 г.

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

16.07.2020 ДВ, бр. 65/2020 г.

70 Решение за попълване състава и 
ръководството на Комисията по политиките 
на българите в чужбина

16.07.2020 ДВ, бр. 65/2020 г.

71 Решение за прекратяване пълномощията на 
народен представител

17.07.2020 ДВ, бр. 63/2020 г.

72 Решение по предложение за гласуване 
недоверие на Министерския съвет на 
Република България

21.07.2020 ДВ, бр. 66/2020 г.

73 Решение за избиране на заместник-омбудсман 22.07.2020 ДВ, бр. 67/2020 г.

74 Решение за избиране на член на Комисията 
за финансов надзор

23.07.2020 ДВ, бр. 67/2020 г.
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75 Решение за избиране на заместник-
председател на Комисията за финансов надзор

23.07.2020 ДВ, бр. 67/2020 г.

76 Решение за промяна в състава на Комисията 
по културата и медиите

23.07.2020 ДВ, бр. 67/2020 г.

77 Решение за попълване състава на Комисията 
по външна политика

23.07.2020 ДВ, бр. 67/2020 г.

78 Решение за изготвяне и внасяне на доклад от 
Главния прокурор на Република България

23.07.2020 ДВ, бр. 67/2020 г.

79 Решение за попълване състава на Комисията 
по отбрана

23.07.2020 ДВ, бр. 67/2020 г.

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

23.07.2020 ДВ, бр. 67/2020 г.

81 Решение за попълване състава на Комисията 
по транспорт, информационни технологии и 
съобщения

23.07.2020 ДВ, бр. 67/2020 г.

82 Решение за попълване състава на Комисията 
по вероизповеданията и правата на човека

23.07.2020 ДВ, бр. 67/2020 г.

83 Решение за персонални промени в 
Министерския съвет на Република България

24.07.2020 ДВ, бр. 67/2020 г.

84 Решение за прекратяване пълномощията на 
народен представител

24.07.2020 ДВ, бр. 67/2020 г.

85 Решение за избиране на подуправител на 
Националния осигурителен институт

29.07.2020 ДВ, бр. 68/2020 г.

86 Решение за приемане на Годишния доклад 
на Комисията за регулиране на съобщенията 
за 2019 г. - “Анализ на пазара на пощенските 
услуги”

30.07.2020 ДВ, бр. 69/2020 г.

87 Решение за създаване на Временна комисия по 
повод придобиването от “Българска банка за 
развитие” - АД, на 28 265 200 акции от капитала 
на “Първа инвестиционна банка” - АД

30.07.2020 ДВ, бр. 70/2020 г.

88 Решение по Годишния доклад за дейността 
на Комисията за защита на конкуренцията за 
2019 г.

30.07.2020 ДВ, бр. 69/2020 г.

89 Решение за приемане на Годишния доклад на 
Комисията за регулиране на съобщенията за 
2019 г.

30.07.2020 ДВ, бр. 69/2020 г.

90 Решение за избиране на член на Комисията 
за енергийно и водно регулиране

31.07.2020 ДВ, бр. 70/2020 г.

91 Решение за избиране на член на Комисията 
за енергийно и водно регулиране

31.07.2020 ДВ, бр. 70/2020 г.

92 Решение за избиране на член на Комисията 
за енергийно и водно регулиране

31.07.2020 ДВ, бр. 70/2020 г.
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Декларации

Всяка модерна нация и държава има вър-
хови изяви, които не само будят гордост и 
подкрепа сред съвременниците на събитието, 
но оставят трайни следи на възхищение и при-
знателност сред бъдните поколения. Подобно 
събитие, което се откроява и бележи важен 
етап от обществено-политическото и духовно 
развитие на българския народ, е учредяване-
то на Българската екзархия. Създадена по 
силата на султански ферман на 27 февруари 
1870 г. и оповестена броени часове по-късно 
сред българите в Османската империя, тя 
узаконява връх в борбите на българското 
църковно-просветно движение и устремле-
нията на духовните му водители, заели се с 
нелеката задача да възстановят Българската 
православна църква.

От деня на подписването на фермана Ек-
зархията се превръща в единствената легитим-
на институция, която представлява българския 
народ пред османското правителство и пред 
външния свят до създаването на българска 
държава през 1878 г. В първоначалния й 
обхват, посочен в чл. 10 от учредителния 
ферман, редом с други български епархии, 
в нейния диоцез влизат Нишка, Пиротска и 
Велешка епархия. Територията на екзархията 
ясно очертава земите на българската народ-
ност. Малко по-късно, по свое волеизлияние, 
към Екзархията се присъединяват и българите 
от три епархии – Скопска, Охридска и Битол-
ска. Народното допитване показва, че повече 
от 2/3 от населението в тези земи категорично 
желае български учители и свещеници, въ-
преки че името България все още отсъства 
от картата на Европа.

Устремът на българските духовни водачи 
не е спрян и след решението на Вселенската 
патриаршия да обяви Българската православ-
на църква за схизматична през 1872 г. Съобра-
женията са политически, но са представени 
пред „външния свят“ като канонически и се 
отстояват дълголетно.

След появата на бленуваното от векове 
свободно Отечество, Екзархията още по-на-
стойчиво подкрепя желанието на българите, 
останали извън пределите на Княжеството за 
духовно обединение. Екзархийските духовни 
и просветни центрове се превръщат в ковач-
ница на „строители“ на българската държава 
– интелектуалци, държавници, политици, пре-
подаватели, общественици, военни дейци, и не 
на последно място – смели революционери. 
Учителите в Солун, Сяр, Битоля, Крушево, 
Прилеп, Ресен, Скопие, Струга, Охрид, Щип, 
Лозенград, Одрин и другаде, самите те преки 
участници в българското националноосвобо-
дително движение, обучават хиляди деца не 
само на четмо и писмо, но и на беззаветна 
преданост и отдаденост към род и родина, 
език и вяра.

Ние, народните представители от 44-то На-
родно събрание, имайки предвид огромната 
роля и място на Екзархията в историята на 
българския народ, сме убедени, че 150-годиш-
ният юбилей заслужава особено внимание, 
защото раждането и развитието на тази свята 
духовна институция възстанови мястото на 
България не само като национално църковно-
просветно и културно огнище на Балканите, 

Приета на: 28.02.2020 г.
Обн., ДВ, бр. 19/2020 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ
по повод 150 години 
от създаването на 
Българската екзархия
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Народното събрание на Република Бълга-
рия,

– Като подчертава своята подкрепа за су-
веренитета, независимостта, териториалната 
цялост, демократичното развитие на Украй-
на и нейните стремежи към по-тясно евро-
пейско и евроатлантическо сътрудничество;

– Като припомня последователната позиция, 
заемана от Република България в защита на 
интересите на украинския народ и държава 
в рамките на международните институции;

– Като подчертава, в този смисъл, ключо-
вата роля на договореностите, свързани с 
политиката за съхранение на традициите, 
езика, културата и обичаите на българска-
та общност, за сътрудничеството на Украйна 
с Република България и Европейския съюз 
и призовава Украйна да спазва поетите ан-

гажименти към международните актове, по 
които е страна;

– Като взема предвид Европейската харта за 
местното самоуправление и Рамковата кон-
венция на Съвета на Европа за защита на 
националните малцинства;

– Като заявява, че българската общност е 
интегрирана и лоялна част от украинската 
държава и общество и изразява своето дъл-
боко безпокойство от подготвяното решение 
на Кабинета на министрите на Украйна за 
разделянето на Болградския администрати-
вен район на 5 громади (административни 
единици);

– Като обръща внимание, че такова решение 
не се предвижда за други административни 
райони в Украйна;

– Като изразява притеснение, че този акт ще 
доведе до обезличаване на етническата иден-
тичност на българската общност в Болград 
като естествен исторически център на бъл-
гарската диаспора в Украйна и мост между 
нашите две приятелски държави;

– Като изразява увереност, че европейските 
и евроатлантически стремежи на Украйна 
ще мотивират изпълнението на двустранни-
те договорености,

Народното събрание на Република България 
декларира своето категорично несъгласие с 
подготвяните административни промени и 
призовава:

1. Правителството на Република България 
да предприеме всички възможни действия 
пред правителството на Украйна, които да 
гарантират запазването на целостта на бъл-
гарската общност в Болградския район при 
предстоящата административно-териториал-
на реформа.

2. Да предложи организирането на спешна 
междуправителствена среща за обсъждане и 
набелязване на конкретни мерки и действия 
за защита правата и целостта на българското 
малцинство в Украйна, в това число чрез 
подновяване на Протокола за сътрудничест-
во и обмен между Министерството на об-
разованието и науката на Република Бълга-
рия и Министерството на образованието и 
науката на Украйна за учебните 2020/2021, 

но и като неотменим европейски цивилиза-
ционен фактор.

Декларацията е приета от 44-то Народно 
събрание на 28 февруари 2020 г. и е подпе-
чатана с официалния печат на Народното 
събрание.

Председател на Народното събрание: 
Цвета Караянчева

ДЕКЛАРАЦИЯ
относно административно-
териториалната реформа 
в Украйна и защитата на 
правата и целостта на 
българската общност

Приета на: 20.05.2020 г.
Обн., ДВ, бр. 47/2020 г.
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2021/2022, 2022/2023 и 2023/2024 години, ре-
гламентиращ изучаването на български език; 
откриването на Българска гимназия в Одеса 
и Украински културен център в София, как-
то и завършване на ремонтите на пътната 
инфраструктура в Болградски, Тарутински и 
Арцизки район.

Народното събрание на Република България 
настоява, че решаването на проблемите на 
българската общност в Украйна е приори-

тетен въпрос, който следва да бъде решен 
в духа на отличните отношения между две-
те държави и при спазване на европейските 
ценности.

Декларацията е приета от 44-то Народно съ-
брание на 20 май 2020 г. и е подпечатана с 
официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  
Цвета Караянчева





Парламентарен 
контрол





Парламентарен контрол 111

ФОРМИ БРОЙ

ВЪПРОСИ 774

ПИТАНИЯ 35

РАЗИСКВАНИЯ ПО 
ПИТАНЕ

5

ИЗСЛУШВАНИЯ 6

ВОТ НА НЕДОВЕРИЕ 2

Парламентарният контрол за пери-
ода на Деветата сесия на Четириде-
сет и четвъртото народно събрание е 
провеждан в 22 пленарни заседания 
за парламентарен контрол.

Използваното парламентарно вре-
ме за осъществяване на контролната  
функция на Народното събрание в 
Девета  сесия е 76 часа и 06 минути. 

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

СТАТИСТИКА 
ЗА ДЕВЕТА СЕСИЯ

1 януари 2020 г. – 31 юли 2020 г.1 януари 2020 г. – 31 юли 2020 г.

Общ брой Състояние

писмени 535
в несъответствие
с ПОДНС 5

устни 239 неотговорено 20
общо 774 отговорено 727

оттеглени 22

ВЪПРОСИ

Общ брой Състояние

писмени: 6 в несъответствие
с ПОДНС

2

устни: 29 в процес 
на обработка: 1

общо: 35 неотговорено 3

отговорено 25

оттеглено 4

ПИТАНИЯ

Нечленуващи в ПГ: 13

ПГ „БСП за България“: 625

ПГ „ВОЛЯ – Българските 
Родолюбци“:

60

ПГ на ДПС: 18

ПГ „Обединени патриоти“: 20

ПГ на ПП ГЕРБ: 40

ПО ПАРЛАМЕНТАРНИ ГРУПИ

Нечленуващи в ПГ 1

ПГ „БСП за България“ 31

ПГ „ВОЛЯ – Българските 
Родолюбци“

1

ПГ „Обединени 
патриоти“

1

ПГ на ПП ГЕРБ 1

ПО ПАРЛАМЕНТАРНИ ГРУПИ
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ВЪПРОСИ И ПИТАНИЯ
По брой отговорени въпроси и 

питания министрите се подреждат, 
както следва: министърът на здра-
веопазването Кирил Ананиев – 123; 
министърът на околната среда и во-
дите Емил Димитров – 90; министъ-
рът на регионалното развитие и бла-
гоустройството Петя Аврамова – 89; 
министърът на труда и социалната 
политика Деница Сачева и министъ-
рът на образованието и науката Кра-
симир Вълчев – по 61; министърът 
на земеделието, храните и горите Де-
сислава Танева и министърът на фи-
нансите Владислав Горанов – по 54; 
министърът на вътрешните работи 
Младен Маринов – 38; министърът 
на културата Боил Банов – 22; за-
местник министър-председателят по 
правосъдната реформа и министър 
на външните работи Екатерина Заха-
риева – 21; и  т.н.

По брой зададени въпроси и пи-
тания първите десет народни пред-
ставители се подреждат така: Георги 
Гьоков – 82; Георги Стоилов – 55; 
Иван Димов Иванов – 43; Елена Пе-
шева – 34; Кристиан Вигенин – 31; 
Кристина Сидорова и Дора Янкова – 
по 28; Христо Проданов – 27; Светла 
Бъчварова и Иван Валентинов Ива-
нов – по 26; Надя Клисурска-Жеко-
ва – 25; Веска Ненчева и Виолета 
Желева – 23; и т.н.

ИЗСЛУШВАНИЯ
1. Изслушване на Бойко Борисов, 

министър-председател на Република 
България, относно списъка на репу-
бликанските пътища, за които се съ-
бира такса за ползване на пътна ин-
фраструктура – винетна такса и такса 
на база изминато разстояние;

2. Изслушване на Бойко Бори-
сов, министър-председател на Репу-
блика България, относно актуалното 

състояние в страната във връзка с 
пандемията от COVID-19 и ефектив-
ността на предприетите здравни, ико-
номически и социални мерки;

3. Изслушване на Петя Аврамо-
ва, министър на регионалното раз-
витие и благоустройството, относно 
предстоящото таксуване на пътните 
превозни средства с обща техническа 
допустима максимална маса над 3,5 
тона с таксата по чл. 10, ал. 1, т. 2 от 
Закона за пътищата – тол такса;

4. Изслушване на Красимир Кара-
качанов, заместник министър-пред-
седател по обществения ред и си-
гурността и министър на отбраната, 
относно извършените сделки с имо-
ти на Министерството на отбраната с 
т.нар. отпаднала необходимост, както 
и кадровата му политика;

5. Изслушване на Кирил Ананиев, 
министър на здравеопазването, от-
носно резултата от направеното из-
следване за коронавирус 2019 – nCoV 
в случая с украински гражданин и 
мерките, които са предприети в кон-
кретния случай, както и как Бълга-
рия се готви за такава епидемия;

6. Изслушване на Лъчезар Бори-
сов, министър на икономиката; на 
Деница Сачева, министър на труда и 
социалната политика; и на Костадин 
Ангелов, министър на здравеопазва-
нето, относно здравните, социалните 
и икономическите мерки за справяне 
с кризата, породена от пандемията от 
коронавирус.

РАЗИСКВАНИЯ ПО ПИТАНЕ
1. Разисквания по питане от народ-

ните представители Георги Йорданов, 
Георги Михайлов, Илиян Тимчев, Де-
сислав Тасков, Валентина Найденова, 
Иван Ибришимов и Анна Славова 
към министъра на здравеопазването 
Кирил Ананиев относно стратегия за 
подобряване на условията на труд и 
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за финансова компенсация за българ-
ските медици.

2. Разисквания по питане от на-
родните представители Таско Ермен-
ков, Жельо Бойчев, Виолета Желева 
и Атанас Костадинов към министъра 
на енергетиката Теменужка Петкова 
относно политиката на Министер-
ството на енергетиката по отношение 
на бъдещето на въглищните топло-
електрически централи в България.

3. Разисквания по питане от народ-
ните представители Георги Гьоков, 
Драгомир Стойнев и Весела Лечева 
към заместник министър-председате-
ля по икономическата и демограф-
ската политика Марияна Николова 
относно политиката на българското 
правителство за гарантиране на тру-
довите права на българските работ-
ници и служители в контекста на 
стартиралите тристранни разговори, 
целящи договаряне на мерки за ре-
форми в ключови области.

4. Разисквания по питане от на-
родните представители Румен Гечев 
и Георги Свиленски към министъра 
на финансите Владислав Горанов от-
носно „нова концепция за облагане 
на хазартните игри“, декларирана от 
министъра на финансите Владислав 
Горанов през месец март 2016 г.

5. Разисквания по питане от народ-
ните представители Искрен Весели-
нов и Александър Сиди  към минис-
търа на труда и социалната политика 
Деница Сачева относно фрагменти-
рано законодателство в социалната 
политика.

ВОТ НА НЕДОВЕРИЕ
1. Вот на недоверие на Министер-

ския съвет на Република България с 
министър-председател Бойко Бори-
сов заради провал на политиката в 
областта на околната среда и водите.

2. Вот на недоверие на Министер-

ския съвет на Република България с 
министър-председател Бойко Бори-
сов заради провала в политиката за 
противодействие на корупцията.

ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИ 
И ПИТАНИЯ

БОЙКО БОРИСОВ, 
министър-председател на Република 
България:

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. КРАСИМИР ЯНКОВ относно 
изпълнение на „Национален план на 
Република България за готовност за 
грипна пандемия“ (приложен в сте-
нограма от 10 април 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. КРИСТИАН ВИГЕНИН относ-
но Национален план на Република 
България за готовност при грипна 
пандемия (приложен в стенограма от 
15 април 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. АНТОН КУТЕВ относно докла-
да на Медицинския експертен съвет 
към Министерския съвет (приложен 
в стенограма от 8 май 2020 г.).

ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ,  
заместник министър-председател:

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА 
относно възнагражденията на служи-
телите в Националния статистически 
институт (приложен в стенограма от 
17 януари 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно кон-
кретни действия на българското пра-
вителство, които да гарантират инте-
ресите на Република България и бъл-
гарските граждани по повод продаж-
бата на земи на чужденци (приложен 
в стенограма от 24 януари 2020 г.).
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   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. КРАСИМИР ЯНКОВ относно 
основни приоритети на правител-
ството за „Административна тежест 
и електронно управление“ в Програ-
мата за управление на правителство-
то на Република България за периода 
2017 – 2021 г. (приложен в стеногра-
ма от 24 януари 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно не-
допустимо забавяне при сформиране 
на Съвет за развитие на гражданско-
то общество към Министерски съвет 
(приложен в стенограма от 14 февру-
ари 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. КРИСТИАН ВИГЕНИН относ-
но инвестиционна инициатива на Ев-
ропейската комисия за отговор на 
коронавируса и прилагането й в Бъл-
гария (приложен в стенограма от 22 
април 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. КРИСТИНА СИДОРОВА относ-
но Държавна агенция „Безопасност 
на движението по пътищата“ (прило-
жен в стенограма от 12 юни 2020 г.).

   Устен отговор в заседанието на 
14 февруари 2020 г. на въпрос от н.п. 
КРИСТИНА СИДОРОВА и ДИМИ-
ТЪР ДАНЧЕВ относно Държавна 
агенция „Безопосност на движението 
по пътищата“.

   Устен отговор в заседанието на 
14 февруари 2020 г. на въпрос от н.п. 
КОРНЕЛИЯ НИНОВА относно ма-
шинно гласуване на изборите за на-
родни представители през 2021 г.

   Устен отговор в заседанието на 
19 юни 2020 г. на въпрос от н.п. ИВО 
ХРИСТОВ относно реакция срещу 
опитите за смяна на статута на църк-
вата „Св. София“ в Истанбул.

   Устен отговор в заседанието на 
19 юни 2020 г. на въпрос от н.п. ДОРА 
ЯНКОВА относно план за възстано-
вяване на Европейския съюз.

   Устен отговор в заседанието 
на 26 юни 2020 г. на въпрос от н.п. 
КРИСТИНА СИДОРОВА и ПО-
ЛИНА ШИШКОВА относно безо-
пасността по пътищата в контекста 
на работата на Държавната агенция 
„Безопасност на движението по пъ-
тищата“.

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

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ТЕОДОРА ХАЛАЧЕВА относно 
изпълнение на оперативните цели по 
Националната стратегия за детето 
2008 – 2018 г. (приложен в стеногра-
ма от 31 януари 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно 
предмета на стартиралите „разгово-
ри“ между представители на прави-
телството, бизнеса и синдикатите, 
чиято идея е да завършат с тристран-
но споразумение по ключови теми за 
ускоряване на икономическото раз-
витие на страната и предложение за 
пакет от промени в трудовото зако-
нодателство (приложен в стенограма 
от 24 януари 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно го-
товност на държавата и позиция на 
правителството по предложението на 
Европейската комисия за въвеждане 
на задължителна минимална работна 
заплата за целия Европейски съюз 
(приложен в стенограма от 24 януа-
ри 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА 
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относно безплатна ефирна цифрова 
телевизия, брой потребители (прило-
жен в стенограма от 7 февруари 2020 
г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ВИОЛЕТА ЖЕЛЕВА и НИКО-
ЛА ДИНКОВ относно включване на 
самонаетите лица в обхвата на мер-
ките за компенсиране на неблагопри-
ятните последици от извънредното 
положение (приложен в стенограма 
от 8 април 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. КРИСТИАН ВИГЕНИН от-
носно решение на правителството 
за прехвърляне на средства по опе-
ративните програми от развитие на 
електронното управление към създа-
ване на временна заетост (приложен 
в стенограма от 13 май 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА 
относно нарастващия брой случаи 
на българи в чужбина, които имат 
проблеми със социалните служби на 
други страни по повод на своите деца 
(приложен в стенограма от 29 май 
2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ТЕОДОРА ХАЛАЧЕВА относно 
благосъстоянието на децата в Бъл-
гария (приложен в стенограма от 24 
юли 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА 
относно Национална програма за за-
крила на детето за 2020 г. (приложен 
в стенограма от 10 юли 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА 
относно липсата на единна система 
за регистриране на случаите на наси-
лие над деца (приложен в стеногра-
ма от 10 юли 2020 г.).

   Устен отговор в заседанието на 
24 януари 2020 г. на въпрос от н.п. 
ПАВЕЛ ШОПОВ относно граждани 
на Индия, получили работни визи в 
Република България.

   Устен отговор в заседанието на 
24 януари 2020 г. на въпрос от н.п. 
ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно предпри-
ети конкретни действия и инициати-
ви за прилагане на 20-те принципа 
на Европейския стълб на социалните 
права за подкрепа на справедлив и 
добре функциониращ пазар на труда 
на национално ниво.

   Устен отговор в заседанието на 
31 януари 2020 г. на въпрос от н.п. 
РУМЕН ГЕЧЕВ относно събирае-
мост на неустойки в полза на бъл-
гарската държава, дължими от дру-
жеството „Кей Джи Маритайм Ши-
пинг“ АД.

   Устен отговор в заседанието на 6 
март 2020 г. на питане от н.п. ГЕОР-
ГИ ГЬОКОВ, ДРАГОМИР СТОЙ-
НЕВ и ВЕСЕЛА ЛЕЧЕВА относно 
политиката на българското прави-
телство за гарантиране на трудовите 
права на българските работници и 
служители в контекста на стартира-
лите тристранни разговори, целящи 
договаряне на мерки за реформи в 
ключови области.

   Устен отговор в заседание-
то на 13 март 2020 г. на въпрос от 
н.п. КРЪСТИНА ТАСКОВА относно 
предприети мерки след препоръки-
те в доклада на Временната анкет-
на комисия за изясняване на всички 
факти и обстоятелства около случая 
с източване на информация от елек-
тронната база данни на Национална-
та агенция за приходите.

   Устен отговор в заседанието 
на 5 юни 2020 г. на въпрос от н.п. 
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КРЪСТИНА ТАСКОВА относно де-
мографската криза.

   Устен отговор в заседанието на 
22 май 2020 г. на въпрос от н.п. ДИ-
МИТЪР ДАНЧЕВ относно „мярка 
60/40“ за запазване на заетостта на 
работниците и служителите при из-
вънредното положение, обявено с ре-
шение на Народното събрание от 13 
март 2020 г.

   Устен отговор в заседанието 
на 12 юни 2020 г. на въпрос от н.п. 
ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ относно за-
платите на администрацията в Ми-
нистерството на околната среда и 
водите.

   Устен отговор в заседанието 
на 10 юли 2020 г. на въпрос от н.п. 
НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА от-
носно Национална програма за пре-
венция на насилието и злоупотребата 
с деца и липсата на план към нея за 
2019 – 2020 г.

   Устен отговор в заседанието на 
24 юли 2020 г. на въпрос от н.п. ПО-
ЛИНА ШИШКОВА относно изпъл-
нение на Актуализираната стратегия 
за развитие на електронно управле-
ние на Република България 2019 – 
2023 г.

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

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. КРАСИМИР ЯНКОВ относно 
основни приоритети на правител-
ството за „Отбрана“ в Програмата 
за управление на правителството на 
Република България за периода 2017 
–  2021 (приложен в стенограма от 17 
януари 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ХРИСТО ГАДЖЕВ относно 
прием на военнослужещи в периода 

2018 – 2019 г. (приложен в стеногра-
ма от 7 февруари 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. КОНСТАНТИН ПОПОВ относ-
но преразпределяне в края на годи-
ната на неусвоените през годината 
финансови средства (приложен в сте-
нограма от 14 февруари 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. НИКОЛАЙ ЦОНКОВ относ-
но поддържане на летателната год-
ност на МИГ-29 и носене на бойни 
дежурства за охрана на въздушното 
пространство на Република България 
(приложен в стенограма от 27 март 
2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ВЕСКА НЕНЧЕВА относно пла-
нираните военни учения на терито-
рията на страната (приложен в сте-
нограма от 27 март 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. НИКОЛАЙ ЦОНКОВ относ-
но дейността и състоянието на тър-
говско дружество „ПРОНО“ ЕООД 
(приложен в стенограма от 27 март 
2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. НИКОЛАЙ ЦОНКОВ относ-
но необходими промени в Наредба 
Н-5/11.03.2013 г. (приложен в стено-
грама от 27 март 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. КРИСТИАН ВИГЕНИН относ-
но отговор на НАТО на пандемията 
от COVID-19 (приложен в стеногра-
ма от 9 април 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ХРИСТО ПРОДАНОВ относ-
но необходимостта от оптимизиране 
на разходите във връзка с кризата, 
настъпила вследствие на световната 
пандемия от COVID-19 (приложен в 
стенограма от 16 април 2020 г.).
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   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ТЕОДОРА  ХАЛАЧЕВА относно 
психологична помощ и подкрепа на 
служителите в контекста на извън-
редното положение в страната (при-
ложен в стенограма от 30 април 2020 
г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ХРИСТО ГАДЖЕВ относно из-
пълнение на рамково споразумение 
за Интегрирана логистична поддръж-
ка на самолети МиГ-29 (приложен в 
стенограма от 5 юни 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ХРИСТО ГАДЖЕВ относно оси-
гуряване на летателната годност на 
самолети Су-25К/УБК (приложен в 
стенограма от 5 юни 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. КОНСТАНТИН ПОПОВ относ-
но подготовката на летателния и ин-
женерно-техническия състав, опреде-
лен за обучение в САЩ за усвояване 
на самолет F-16 Block 70 (приложен 
в стенограма от 19 юни 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ВАЛЕНТИН РАДЕВ относно 
проблеми с медицинския екип от 
български граждани, намиращи се на 
мисия в Република Мали (приложен 
в стенограма от 26 юни 2020 г.).

   Устен отговор в заседанието на 
17 януари 2020 г. на питане от н.п. 
ДЕСИСЛАВ ЧУКОЛОВ и ПАВЕЛ 
ШОПОВ относно българските воен-
ни контингенти зад граница.

   Устен отговор в заседанието 
на 21 февруари 2020 г. на въпрос от 
н.п. ДЖЕЙХАН ИБРЯМОВ относ-
но участието на Министерството на 
отбраната като организатор в дис-
кусионната научна кръгла маса на 
тема „Еврейската трудова повинност 
по време на Втората световна война 

–  спасителен план или репресивна 
мярка“.

   Устен отговор в заседанието на 
13 март 2020 г. на въпрос от н.п. ПА-
ВЕЛ ШОПОВ относно получавала 
ли е България през настоящия ман-
дат на правителството военна помощ 
от чужбина.

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

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. КРАСИМИР ЯНКОВ относ-
но основни приоритети на прави-
телството за „Външна политика“ в 
Програмата за управление на прави-
телството на Република България за 
периода 2017 – 2021 г. (приложен в 
стенограма от 24 януари 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно от-
ношение/реакция на правителството 
и Министерството на външните ра-
боти по оповестена от американския 
дипломат Дейвид Хейл договореност 
със САЩ за провеждане на диалог 
за реформа в Конституцията на Ре-
публика България (приложен в сте-
нограма от 24 януари 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ, АЛЕКСАН-
ДЪР ПАУНОВ, ДОРА ЯНКОВА, 
ИВАН  ЧЕНЧЕВ, МАНОЛ ГЕНОВ, 
РУМЕН ГЕОРГИЕВ и НИКОЛАЙ 
АЛЕКСАНДРОВ относно неизпъл-
нение на подписаното и одобрено 
на 11 декември 2013 г. споразумение 
за прекратяване на наказателното 
производство по реда на чл. 384 от 
НПК, одобрено с протоколно опре-
деление от същата дата, постановено 
по НОХД № 18960/2013 г. по описа 
на СРС, НО, 101-ви състав, касаещо 
връщане на задържана сума в размер 
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на 407 600 (четиристотин и седем 
хиляди и шестстотин) евро, с обща 
левова равностойност 797 196,31 (се-
демстотин деветдесет и седем хиля-
ди сто деветдесет и шест лева и 31 
стотинки) на собственика є – Боли-
варското правителство на Венецуела, 
Министерството на народната власт 
за спорта, Национален спортен ин-
ститут (приложен в стенограма от 21 
февруари 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ЛЮБОМИР БОНЕВ относно 
откриване на ГКПП Банкя – Пета-
чинци (приложен в стенограма от 21 
февруари 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ЕМИЛ ХРИСТОВ относно реак-
ция на Министерството на външните 
работи на посегателство над памет-
ник на български войвода на терито-
рията на Република Северна Маке-
дония (приложен в стенограма от 9 
април 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ВЕСКА НЕНЧЕВА и ГЕОРГИ 
ЙОРДАНОВ относно функциони-
рането на „е-консулски услуги“ на 
МВнР (приложен в стенограма от 24 
април 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ХРИСТО ПРОДАНОВ относ-
но необходимостта от оптимизиране 
на разходите във връзка с кризата, 
настъпила вследствие на световната 
пандемия от COVID-19 (приложен в 
стенограма от 22 април 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ДИМИТЪР БОЙЧЕВ относно 
провеждането на студентските брига-
ди в САЩ (приложен в стенограма 
от 22 април 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ИВО ХРИСТОВ относно про-
верката на случая с консулството на 

Република България и Хага (прило-
жен в стенограма от 5 май 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ИВО ХРИСТОВ относно сло-
восъчетанието „сърби от български 
произход в Западните покрайнини“ 
(приложен в стенограма от 15 май 
2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. КРИСТИАН ВИГЕНИН относ-
но административната реформа в Ук-
райна и нейното реално отражение 
върху българската общност (прило-
жен в стенограма от 19 юни 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. АНДОН ДОНЧЕВ относно це-
лево финансиране на проекти в Ар-
мения и Виетнам (приложен в стено-
грама от 12 юни 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. КРАСИМИР БОГДАНОВ от-
носно промяна в съотношението на 
националните малцинства в Болг-
радския район в резултат на админи-
стративно-териториалната реформа в 
Украйна (приложен в стенограма от 
17 юли 2020 г.).

   Устен отговор в заседанието на 
7 февруари 2020 г. на въпрос от н.п. 
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ, КРИСТИАН 
ВИГЕНИН и ИВАН ИБРИШИМОВ 
относно ГКПП Трекляно – с. Извор, 
Сърбия.

   Устен отговор в заседанието на 
28 февруари 2020 г. на въпрос от н.п. 
КРИСТИАН ВИГЕНИН относно 
защита на интересите и правата на 
българската етническа общност в Ук-
райна при провеждането на админи-
стративно-териториалната реформа в 
страната.

   Устен отговор в заседанието 
на 13 март 2020 г. на въпрос от н.п. 
СМИЛЯНА НИТОВА-КРЪСТЕВА 
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относно готовността ни да посрещ-
нем евентуална бежанска вълна.

   Устен отговор в заседанието на 
22 май 2020 г. на въпрос от н.п. ИВО 
ХРИСТОВ относно обща деклара-
ция по повод 75 години от края на 
Втората световна война на външните 
министри на България, Чешката ре-
публика, Естония, Унгария, Латвия, 
Литва, Полша, Румъния, Словакия и 
САЩ.

   Устен отговор в заседанието 
на 22 май 2020 г. на въпрос от н.п. 
АЛЕКСАНДЪР ПАУНОВ и ГЕОР-
ГИ ГЬОКОВ относно подписването 
от министъра на външните работи 
на Република България на съвмест-
на декларация по повод 75 години от 
края на Втората световна война.

   Устен отговор в заседанието 
на 12 юни 2020 г. на питане от н.п. 
КРУМ  ЗАРКОВ относно сътрудни-
чеството между България и Европей-
ския съюз в областта на съдебната 
реформа и борбата с корупцията.

   Устен отговор в заседанието 
на 12 юни 2020 г. на въпрос от н.п. 
КРУМ  ЗАРКОВ относно създаване 
на Национален механизъм за мони-
торинг на борбата с корупцията и ор-
ганизираната престъпност, съдебната 
реформа и върховенството на закона 
и Съвет за координация и сътрудни-
чество.

   Устен отговор в заседанието 
на 12 юни 2020 г. на въпрос от н.п. 
АЛЕКСАНДЪР ПАУНОВ и ГЕОР-
ГИ ГЬОКОВ относно ускоряване на 
съдебната реформа и борбата с ко-
рупцията по високите етажи, за да 
бъде прекратен мониторингът от 
страна на Европейската комисия.

   Устен отговор в заседанието 
на 24 юли 2020 г. на въпрос от н.п. 
ПАВЕЛ ШОПОВ относно позиция-

та на България и на Министерство-
то на външните работи и евентуални 
действия на Министерството относно 
намеренията на Турция за превръща-
нето на църквата „Св. София“ в джа-
мия.

ХРИСТО ТЕРЗИЙСКИ,  
министър на вътрешните работи:

   Устен отговор в заседанието на 
31 юли 2020 г. на въпрос от н.п. ТО-
ДОР БАЙЧЕВ относно критерии и 
брой служители на Министерството 
на вътрешните работи, които имат 
право да ползват туристически вау-
чер за почивка на море в България.

ПЕТЯ АВРАМОВА,  
министър на регионалното развитие 
и благоустройството:

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. КРАСИМИР ЯНКОВ относно 
основни приоритети на правител-
ството за „Регионална политика“ в 
Програмата за управление на прави-
телството на Република България за 
периода 2017 – 2021 (приложен в сте-
нограма от 24 януари 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. АЛЕКСАНДЪР  НЕНКОВ от-
носно ремонт на язовирната стена на 
яз. „Студена“ (приложен в стеногра-
ма от 24 януари 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА 
относно кръгово движение на пътя 
Пазарджик – Пловдив, разклон за с. 
Мало Конаре и с. Огняново (прило-
жен в стенограма от 7 февруари 2020 
г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. КРИСТИНА СИДОРОВА относ-
но инвестиции в пътната инфраструк-
тура в област Габрово (приложен в 
стенограма от 31 януари 2020 г.).
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   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА 
относно инвестиции в пътната ин-
фраструктура в област Пазарджик 
(приложен в стенограма от 31 януари 
2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. НИКОЛА ДИНКОВ относно 
изграждане на пътна връзка на АМ 
„Марица“ на километър 89+485 м за 
с. Момково и околните села (прило-
жен в стенограма от 7 февруари 2020 
г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ДЕСИСЛАВА  ТОДОРОВА от-
носно ремонт на път I-8 (приложен 
в стенограма от 7 февруари 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ ДИНЕВ относно ос-
ветлението на пътни възли и пътни 
връзки на АМ „Струма“, ЛОТ 4, учас-
тък Ново Делчево – Кулата, от км 
152+100 до км 166+500 (приложен в 
стенограма от 6 март 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. МИХАИЛ ХРИСТОВ относно 
липсващи мантинели на път ІІ-35 
при входа на гр. Плевен (приложен в 
стенограма от 6 март 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ЦВЕТАН ТОПЧИЕВ относно 
поддръжката на транспортната ин-
фраструктура в общ. Бойница, обл. 
Видин (приложен в стенограма от 6 
март 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ЦВЕТАН ТОПЧИЕВ относно 
поддръжката на транспортната ин-
фраструктура в общ. Брегово, обл. 
Видин (приложен в стенограма от 6 
март 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ЦВЕТАН ТОПЧИЕВ относно 
поддръжката на транспортната ин-
фраструктура в общ. Ружинци, обл. 

Видин (приложен в стенограма от 6 
март 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ЦВЕТАН ТОПЧИЕВ относно 
поддръжката на транспортната ин-
фраструктура в общ. Белоградчик, 
обл. Видин (приложен в стенограма 
от 6 март 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ЦВЕТАН ТОПЧИЕВ относно 
поддръжката на транспортната ин-
фраструктура в общ. Ново село, обл. 
Видин (приложен в стенограма от 6 
март 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ЦВЕТАН ТОПЧИЕВ относно 
поддръжката на транспортната ин-
фраструктура в общ. Димово, обл. 
Видин (приложен в стенограма от 6 
март 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ЦВЕТАН ТОПЧИЕВ относно 
поддръжката на транспортната ин-
фраструктура в общ. Грамада, обл. 
Видин (приложен в стенограма от 6 
март 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ, ФИЛИП  
ПОПОВ, АНАСТАС  ПОПДИМИ-
ТРОВ, ВАСИЛ  АНТОНОВ, ВЕСЕ-
ЛА  ЛЕЧЕВА, ИЛИЯН  ТИМЧЕВ, 
КРУМ  ЗАРКОВ и СТОЯН  МИР-
ЧЕВ относно координирано третира-
не против насекоми (дезинсекция) за 
дунавските общини (приложен в сте-
нограма от 13 март 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ЦВЕТАН ТОПЧИЕВ относно 
поддръжката на транспортната ин-
фраструктура в общ. Видин, обл. 
Видин (приложен в стенограма от 6 
март 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ЦВЕТАН ТОПЧИЕВ относно 
поддръжката на транспортната ин-
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фраструктура в общ. Чупрене, обл. 
Видин (приложен в стенограма от 6 
март 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ЦВЕТАН ТОПЧИЕВ относно 
поддръжката на транспортната ин-
фраструктура в общ. Макреш, обл. 
Видин (приложен в стенограма от 6 
март 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ЦВЕТАН ТОПЧИЕВ относно 
поддръжката на транспортната ин-
фраструктура в общ. Кула, обл. Ви-
дин (приложен в стенограма от 6 
март 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. КРИСТИНА СИДОРОВА от-
носно събраните такси за превоз на 
извънгабаритни товари (приложен в 
стенограма от 13 март 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ СТОИЛОВ и ИВАН 
ДИМОВ ИВАНОВ относно авария 
на захранващ водопровод за с. Сан-
дрово, общ. Сливо поле, обл. Русе 
(приложен в стенограма от 13 март 
2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. БОРИС ВАНГЕЛОВ относно 
кандидатстване по оперативни про-
грами от села, намиращи се на тери-
торията на община Кюстендил (при-
ложен в стенограма от 27 март 2020 
г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. КОЛЬО МИЛЕВ относно про-
блеми с изпълнението на концесио-
нен договор (приложен в стенограма 
от 7 април 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. КРИСТИАН ВИГЕНИН относ-
но пренасочване на средства от Опе-
ративна програма „Региони в рас-
теж“ за борба с COVID-19 (приложен 
в стенограма от 7 април 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ХРИСТО ПРОДАНОВ относ-
но необходимостта от оптимизиране 
на разходите във връзка с кризата, 
настъпила вследствие на световната 
пандемия от COVID-19 (приложен в 
стенограма от 28 април 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВА-
НОВ относно проект „Подобряване 
на образователната инфраструктура 
в гр. Шумен по Договор за БФП 
№ BG16RFOP001-1.014-0002-C01 от 
03.10.17 г., финансиран от Опера-
тивна програма „Региони в растеж“, 
приоритетна ос: Устойчиво и ин-
тегрирано градско развитие, наиме-
нование на процедура: Изпълнение 
на интегрирани планове за градско 
възстановяване и развитие 2014 – 
2020 г. – Шумен, код на процедура: 
BG16RFOP001-1.014 (приложен в 
стенограма от 22 май 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ и 
ДЕСИСЛАВ ТАСКОВ относно ус-
тановена авария на напорен тръбо-
провод, свързващ Канално-помпена 
станция /КПС/ „Аспарухово“ с КПК 
„Запад“, изграден по проект по Про-
грама „ИСПА“ мярка 2002/BG/16/Р/
РЕ/016 за управление на водния ци-
къл на гр. Варна (приложен в стено-
грама от 29 май 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ПЕТЪР КЪНЕВ и ИВО  ХРИ-
СТОВ относно път ІІ-99 Царево 
– Малко Търново от км 56+860 до 
км 114+060, с обща дължина 57 км 
(приложен в стенограма от 29 май 
2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. НИКОЛА ДИНКОВ и ВИОЛЕ-
ТА ЖЕЛЕВА относно изграждане на 
обезманганителни пречиствателни 
станции за питейна вода на терито-
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рията на област Хасково (приложен 
в стенограма от 29 май 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. НИКОЛА ДИНКОВ и ВИОЛЕ-
ТА ЖЕЛЕВА относно изграждането 
на обходен път в гр. Любимец и ре-
монта на път III-505 в участъка от 
разклон I-8 с. Сива река –  с. Малко 
градище, обл. Хасково (приложен в 
стенограма от 29 май 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. НИКОЛА ДИНКОВ относно 
ремонтни работи по републикански 
път І-8 в участъка от гр. Свиленград 
до с. Капитан Андреево (приложен в 
стенограма от 5 юни 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. КРИСТИНА СИДОРОВА относ-
но обходния път на гр. Габрово (при-
ложен в стенограма от 26 юни 2020 
г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ и ЕЛХАН 
КЪЛКОВ относно свлачищните и аб-
разионните процеси по Българското 
Черноморско крайбрежие и Българ-
ското Дунавско крайбрежие (прило-
жен в стенограма от 3 юли 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. АТАНАС КОСТАДИНОВ и ЛЮ-
БОМИР БОНЕВ относно изгражда-
не на курортен комплекс, включващ 
„Алепу Вилидж“ и „Алепу-Бриз Ви-
лидж“, както и съпътстващата дей-
ност по укрепване на свлачище в 
местността Алепу, землище гр. Созо-
пол, общ. Созопол (приложен в сте-
нограма от 10 юли 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. КРИСТИНА СИДОРОВА относ-
но спешни укрепителни мерки на об-
ходния път на гр. Габрово за сметка 
на държавния бюджет (приложен в 
стенограма от 3 юли 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ДАНКА ЗИДАРОВА-ЛЮРТОВА 
относно състоянието на републикан-
ски път I-6 София – Бургас (прило-
жен в стенограма от 17 юли 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. КРИСТИНА СИДОРОВА относ-
но ремонт на път III-403, общ. Се-
влиево, участъка с. Кормянско – с. 
Крамолин (приложен в стенограма 
от 17 юли 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ТЕОДОРА ХАЛАЧЕВА относно 
наблюдението и контрола по отноше-
ние на безопасността на площадките 
за игра на деца (приложен в стено-
грама от 24 юли 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ДАНИЕЛ ЙОРДАНОВ относно 
реализирането на Националната про-
грама за енергийна ефективност на 
многофамилни жилищни сгради на 
територията на област Добрич (при-
ложен в стенограма от 17 юли 2020 
г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. КРИСТИНА СИДОРОВА от-
носно състоянието на републикански 
път ІІІ-5006 Габрово – местността 
Узана (приложен в стенограма от 24 
юли 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. АЛЕКСАНДЪР  САБАНОВ от-
носно собственост на земеделска 
земя от физически и юридически 
лица (приложен в стенограма от 24 
юли 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ СТОИЛОВ относно 
състояние на водопроводната мрежа 
в с. Градина, общ. Лозница, обл. Раз-
град (приложен в стенограма от 31 
юли 2020 г.).

   Устен отговор в заседанието на 
24 януари 2020 г. на въпрос от н.п. 
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ДОРА ЯНКОВА относно изграждане 
на необходимата инфраструктура до 
местността „Хайдушки поляни“, общ. 
Смолян.

   Устен отговор в заседанието на 
31 януари 2020 г. на въпрос от н.п. 
СМИЛЯНА НИТОВА-КРЪСТЕВА 
относно построяване на паркинг за 
тирове на ГКПП „Капитан Андрее-
во“.

   Устен отговор в заседанието на 
7 февруари 2020 г. на въпрос от н.п. 
БОРЯНА ГЕОРГИЕВА относно про-
дължаващо ограничение на скорост-
та за движение на АМ „Тракия“.

   Устен отговор в заседанието на 
31 януари 2020 г. на въпрос от н.п. 
КРИСТИНА СИДОРОВА относно 
прохода Шипка.

   Устен отговор в заседанието на 
31 януари 2020 г. на въпрос от н.п. 
ДОБРИН ДАНЕВ и КРУМ ЗАРКОВ 
относно рехабилитация на път III-
501.

   Устен отговор в заседанието на 
7 февруари 2020 г. на въпрос от н.п. 
НИКОЛА ДИНКОВ относно изграж-
дане на кръгово движение от и към 
ГКПП „Капитан Петко войвода“ до 
гр. Свиленград.

   Устен отговор в заседанието на 
7 февруари 2020 г. на въпрос от н.п. 
ДОБРИН ДАНЕВ и КРУМ ЗАРКОВ 
относно необходимост от рехабили-
тация на път II-52.

   Устен отговор в заседанието на 
14 февруари 2020 г. на питане от н.п. 
ВАСИЛ АНТОНОВ и МИЛКО НЕ-
ДЯЛКОВ относно проектирането и 
строителството на необходимия за 
водоснабдяването на десетки селища 
в Ловешка и Плевенска област язо-
вир „Черни Осъм“.

   Устен отговор в заседанието на 
7 февруари 2020 г. на въпрос от н.п. 

КОЛЬО МИЛЕВ относно изгражда-
нето на пречиствателната станция за 
питейни води – гр. Сливен.

   Устен отговор в заседанието на 
7 февруари 2020 г. на въпрос от н.п. 
ИВАН ВЪЛКОВ относно обекти (със 
сключени договори) в областта на 
геозащитната дейност, както следва: 
„Укрепване свлачището в кв. Сара-
фово, общ. Бургас, етап ІІІ.2“; „Бре-
гоукрепване в района на крайбрежна 
плажна ивица на гр. Ахтопол, общ. 
Царево“; „Гр. Царево – укрепване на 
свлачище северен бряг“.

   Устен отговор в заседанието 
на 14 февруари 2020 г. на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно про-
дължаващи проблеми по прилагане 
на разпоредбите на Наредба № 4 от 
14.09.2004 г. за условията и реда за 
присъединяване на потребителите и 
за ползване на водоснабдителните и 
канализационните системи.

   Устен отговор в заседанието на 
28 февруари 2020 г. на въпрос от н.п. 
ЕВДОКИЯ АСЕНОВА относно пре-
даварийно състояние на един от ос-
новните водоизточници, снабдяващи 
с питейна вода град Радомир.

   Устен отговор в заседанието на 
28 февруари 2020 г. на въпрос от н.п. 
ДОРА ЯНКОВА относно подобря-
ване на състоянието на третокласен 
път III-863 Соколовци – Момчиловци 
– Виево – Славейново – Малка Арда 
– Оряховец – Баните до пътно кръс-
товище Стоянов, граница с област 
Кърджали.

   Устен отговор в заседанието на 
28 февруари 2020 г. на въпрос от н.п. 
СМИЛЯНА НИТОВА-КРЪСТЕВА 
относно проблеми със спрелите ти-
рове на АМ „Марица“ и достъпа им 
до ГКПП „Капитан Андреево“.
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   Устен отговор в заседанието на 
28 февруари 2020 г. на въпрос от н.п. 
НИКОЛАЙ БОШКИЛОВ относно 
АМ „Струма“, участък Кресненското 
дефиле.

   Устен отговор в заседанието 
на 28 февруари 2020 г. на въпрос от 
н.п. СМИЛЯНА НИТОВА-КРЪСТЕ-
ВА относно качеството на питейната 
вода в град Хасково.

   Устен отговор в заседанието на 
28 февруари 2020 г. на въпрос от н.п. 
МАНОЛ ГЕНОВ, ГЕОРГИ СВИ-
ЛЕНСКИ и ДИМИТЪР ДАНЧЕВ 
относно обхвата на републиканската 
тол система, в която влизат пътища, 
улици и булеварди на територията на 
Столична община.

   Устен отговор в заседанието на 
28 февруари 2020 г. на въпрос от н.п. 
КОЛЬО МИЛЕВ относно свлачище-
то в местността „Пещерата“ на път 
ІІ-53 до с. Бяла, общ. Сливен.

   Устен отговор в заседанието 
на 13 март 2020 г. на въпрос от н.п. 
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ 
относно алтернативни водоизточни-
ци за снабдяване с питейна вода на 
община Шумен.

   Устен отговор в заседанието 
на 13 март 2020 г. на въпрос от н.п. 
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ 
относно система за водоснабдяване 
„Дунав“.

   Устен отговор в заседанието 
на 15 май 2020 г. на въпрос от н.п. 
ВАЛЕНТИН КАСАБОВ относно из-
граждане на околовръстен път на гр. 
Провадия, обл. Варна.

   Устен отговор в заседанието 
на 13 март 2020 г. на въпрос от н.п. 
КРИСТИНА СИДОРОВА относно 
път III-5502, общ. Дряново, в частта 
от изхода на гр. Дряново (в посока 
Килифарево) до с. Ганчовец.

   Устен отговор в заседанието 
на 13 март 2020 г. на въпрос от н.п. 
ИВАН ЧЕНЧЕВ относно липса на 
водоснабдяване в с. Богьовци, с. Оп-
ицвет и с. Безден, общ. Костинброд.

   Устен отговор в заседанието 
на 15 май 2020 г. на въпрос от н.п. 
ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ относно не-
обходимостта от предприемане на 
ремонт, реконструкция и рехабили-
тация на третокласен път „Юговски 
разклон – Лъки“„ / III-861 (Бачково 
– Хвойна) – Югово – Лъки – Джур-
ково – местността Здравец – мест-
ността Момина вода – местността 
Рожен (Чепеларе – Соколовци) в 
общ. Лъки, обл. Пловдив до грани-
цата с обл. Смолян.

   Устен отговор в заседанието на 
5 юни 2020 г. на въпрос от н.п. МА-
НОЛ ГЕНОВ относно проектната го-
товност за изграждане на ново пътно 
съоръжение – мост над р. Марица по 
републикански път III-667 Плодови-
тово – Първомай – Асеновград, пора-
ди лошото конструктивно състояние 
на съществуващото и силно ограни-
чената му товароносимост.

   Устен отговор в заседанието на 
5 юни 2020 г. на въпрос от н.п. МА-
НОЛ ГЕНОВ относно проектната 
готовност за изграждане на локал-
ните платна на участъка Пловдив 
– Асеновград, път II-86, и бъдещите 
действия на АПИ за тяхното финан-
сиране и реализация на съществува-
щите проекти.

   Устен отговор в заседанието на 
5 юни 2020 г. на питане от н.п. ДОРА 
ЯНКОВА относно Националната 
програма за енергийна ефективност 
за многофамилни жилищни сгради.

   Устен отговор в заседанието на 
5 юни 2020 г. на въпрос от н.п. НИ-
КОЛАЙ ИВАНОВ относно Интегри-
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раната система за обмен на инфор-
мация между Агенция „Пътна инфра-
структура“, Министерство на вътреш-
ните работи и Агенция „Митници“.

   Устен отговор в заседанието на 
5 юни 2020 г. на въпрос от н.п. ЕЛ-
ХАН КЪЛКОВ относно експлоата-
ционното състояние на републикан-
ски път ІІІ-1972 Дъбница – Вълкосел 
– Сатовча.

   Устен отговор в заседанието 
на 5 юни 2020 г. на въпрос от н.п. 
СЕВИМ АЛИ относно състояние на 
републикански път І-6 Карнобат – 
Айтос – Бургас от км 449+012 /гр. 
Карнобат – КПП/ до км 485+704 /
кв. Ветрен/.

   Устен отговор в заседанието на 
5 юни 2020 г. на въпрос от н.п. НИ-
КОЛАЙ ИВАНОВ относно Проекта 
на Интегрирани териториални стра-
тегии за развитие на регионите за 
планиране от ниво 2 за периода 2021 
– 2027 г.

   Устен отговор в заседанието 
на 5 юни 2020 г. на въпрос от н.п. 
ЛЮБОМИР БОНЕВ,относно свла-
чище на републикански път ІІ-63 км 
22+950 – км 23 000.

   Устен отговор в заседанието на 
12 юни 2020 г. на въпрос от н.п. МА-
НОЛ ГЕНОВ относно състоянието 
на обявена от Агенция „Пътна ин-
фраструктура“ тръжна процедура за 
изработването на технически проект 
и подробен устройствен план за Око-
ловръстен път на град Пловдив.

   Устен отговор в заседанието 
на 19 юни 2020 г. на въпрос от н.п. 
ДЕАН  СТАНЧЕВ относно удължа-
ване срока на валидност на годишни-
те винетни стикери.

   Устен отговор в заседанието 
на 3 юли 2020 г. на въпрос от н.п. 
ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ и ХАЙРИ 

САДЪКОВ относно доизграждане на 
път III-8611 Белица – Загражден от 
км 10+430 до км 18+000 и от км 
18+050 до км 19+600.

   Устен отговор в заседанието 
на 19 юни 2020 г. на въпрос от н.п. 
ИВАН ИВАЙЛОВ ЧЕНЧЕВ и ДИ-
МИТЪР ДАНЧЕВ относно обещана-
та шумоизолираща стена в с. Чурек, 
общ. Елин Пелин.

   Устен отговор в заседанието 
на 26 юни 2020 г. на въпрос от н.п. 
ДОРА ЯНКОВА относно укрепване 
на свлачището на държавния път 
Смолян – Мадан.

   Устен отговор в заседанието 
на 26 юни 2020 г. на въпрос от н.п. 
КРУМ ЗАРКОВ и ГЕОРГИ СТОИ-
ЛОВ относно необходимостта от из-
граждане на кръгово кръстовище на 
изхода на гр. Русе в посока Варна.

   Устен отговор в заседанието на 
17 юли 2020 г. на въпрос от н.п. БО-
РЯНА ГЕОРГИЕВА относно продъл-
жаващо ограничение на скоростта за 
движение в участъка между Чирпан 
и Стара Загора от АМ „Тракия“.

   Устен отговор в заседанието на 
3 юли 2020 г. на въпрос от н.п. МИЛ-
КО НЕДЯЛКОВ относно провалено-
то изпълнение на проект по Опера-
тивна програма „Региони в растеж“ в 
гр. Ловеч.

   Устен отговор в заседанието на 
3 юли 2020 г. на въпрос от н.п. ЛЮ-
БОМИР БОНЕВ относно липсата на 
шумоизолираща стена на АМ „Стру-
ма“ при кв. Църква, общ. Перник.

   Устен отговор в заседанието 
на 17 юли 2020 г. на въпрос от н.п. 
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ относно ре-
публикански път ІІІ-5504, обл. Стара 
Загора, общ. Гълъбово.

   Устен отговор в заседанието на 
17 юли 2020 г. на въпрос от н.п. НИ-
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КОЛАЙ ИВАНОВ относно разшире-
нието на път I-1 (Е79) от км 0+000 
до км 6+816,60.

   Устен отговор в заседанието на 
17 юли 2020 г. на въпрос от н.п. ВЕ-
СЕЛА ЛЕЧЕВА относно свлачищни 
процеси на път VTR 2206, участък 
път III-403, Сухиндол – Павликени – 
Граница община Павликени – Сухин-
дол – път III-3011.

   Устен отговор в заседанието на 
17 юли 2020 г. на въпрос от н.п. ЛЮ-
БОМИР БОНЕВ относно свлачище 
на АМ „Струма“.

   Устен отговор в заседанието на 
17 юли 2020 г. на въпрос от н.п. КО-
ЛЬО МИЛЕВ относно финансовото 
състояние на „Водоснабдяване и ка-
нализация – Сливен“ ООД.

   Устен отговор в заседанието 
на 31 юли 2020 г. на въпрос от н.п. 
НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА от-
носно проблеми по републикански 
път ІІІ-8003 в участъка с. Блатница 
– Стрелча.

ДЕНИЦА САЧЕВА,  
министър на труда и социалната 
политика:

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ относно 
риск от бедност и социално изключ-
ване на хора в неравностойно поло-
жение (приложен в стенограма от 17 
януари 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос 
от н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ относ-
но мерките за защита на уязвимите 
потребители след преминаване към 
свободния пазар на електроенергия 
(приложен в стенограма от 17 януа-
ри 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. КРАСИМИР ЯНКОВ относно 
основни приоритети на правител-

ството за „Социална и демографска 
политика“ в Програмата за управле-
ние на правителството на Република 
България за периода 2017 – 2021 г. 
(приложен в стенограма от 17 януари 
2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно нас-
коро представения доклад на екип на 
Disability Rights International (между-
народна организация за защита на 
правата на хората с увреждания), 
озаглавен „Път без изход за децата: 
Груповите домове в България“ (при-
ложен в стенограма от 24 януари 
2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. КОНСТАНТИН ПОПОВ относ-
но изплащане на регламентирана фи-
нансова подкрепа по Закона за хора-
та с увреждания на определена кате-
гория военноинвалиди (приложен в 
стенограма от 24 януари 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ВИОЛЕТА ЖЕЛЕВА относно 
състоянието и перспективите на про-
цеса на деинституционализация на 
грижата за възрастните хора и хората 
с увреждания като една от основните 
цели на Националната стратегия за 
дългосрочна грижа (приложен в сте-
нограма от 24 януари 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА 
относно действия от страна на Ми-
нистерството на труда и социалната 
политика, свързани с отложеното 
влизане в сила на Закона за социал-
ните услуги (приложен в стенограма 
от 7 февруари 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно сиг-
нали за експлоатацията на наши съ-
народници, които работят в чужбина 
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(приложен в стенограма от 7 февру-
ари 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ТАНЯ ПЕТРОВА относно мерки 
за връщането на българите от чуж-
бина (приложен в стенограма от 21 
февруари 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно из-
плащането на присъдена на ненавър-
шили пълнолетие лица издръжка от 
държавата (приложен в стенограма 
от 14 февруари 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно ме-
сечните помощи за дете, които се 
предоставят на семействата – от-
пуснати, прекратени и възобновени 
(приложен в стенограма от 14 февру-
ари 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно 
ограничаване на права, основани 
на убеждение и политическа при-
надлежност, на домуващи в Дом за 
възрастни с физически увреждания с 
отделение за рехабилитация – Стара 
Загора (приложен в стенограма от 21 
февруари 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ВЕСЕЛА ЛЕЧЕВА относно За-
кона за социалните услуги (приложен 
в стенограма от 21 февруари 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. НИКОЛАЙ ИВАНОВ относно 
Закона за хората с увреждания (при-
ложен в стенограма от 21 февруари 
2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. СМИЛЯНА НИТОВА-КРЪСТЕ-
ВА относно Закона за личната по-
мощ (приложен в стенограма от 21 
февруари 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ВИОЛЕТА ЖЕЛЕВА и НАДЯ 

КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА относно ко-
дифициране на уредбата в социална-
та сфера (приложен в стенограма от 
31 март 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ДОРА ЯНКОВА относно пенси-
онирането на моряците, плавали под 
български флаг към „Океански рибо-
лов“ и „Български морски флот“, кои-
то все още не са придобили правото 
да получат пенсия за осигурителен 
стаж и възраст, предвид изисквания-
та на § 4, ал. 1 от Преходните и за-
ключителните разпоредби във връзка 
с чл. 69б от Кодекса за социалното 
осигуряване (приложен в стенограма 
от 6 март 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА 
относно приключването на проекти-
те на Семейно-консултативните цен-
трове и превръщането им в Център 
за обществена подкрепа (приложен в 
стенограма от 27 март 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ДОРА ЯНКОВА относно пенси-
онирането на моряците, плавали под 
български флаг към „Океански ри-
болов“ и „Български морски флот“, 
които още не са придобили право-
то пенсия за осигуригтелен стаж и 
възраст, предвид изискванията на § 4, 
ал. 1 от Преходните и заключителни-
те разпоредби във връзка с чл. 69б от 
Кодекса за социалното осигуряване 
(приложен в стенограма от 6 април 
2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. КРИСТИАН ВИГЕНИН относ-
но временно облекчаване на услови-
ята за получаване на обезщетение за 
безработица (приложен в стенограма 
от 7 април 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. КРУМ ЗАРКОВ относно защит-
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ни облекла и предпазни средства, 
осигурени на социалните работници 
(приложен в стенограма от 3 април 
2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ВИОЛЕТА ЖЕЛЕВА относно 
своевременното разглеждане на за-
явленията на отпускане на парични 
обезщетения за безработица (прило-
жен в стенограма от 13 април 2020 
г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно ак-
туализация на Националния план за 
действие по заетостта в съответствие 
с новите реалности (приложен в сте-
нограма от 10 април 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА 
и ДОРА ЯНКОВА относно мерки за 
хората, които нямат право на обеще-
тение за безработица в извънредното 
положение (приложен в стенограма 
от 16 април 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКО-
ВА и ЕВДОКИЯ АСЕНОВА относ-
но мерки за бременните и майките с 
малки деца, които са пряко засегнати 
от пандемията и извънредното поло-
жение (приложен в стенограма от 16 
април 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ХРИСТО ПРОДАНОВ относ-
но необходимостта от оптимизиране 
на разходите във връзка с кризата, 
настъпила вследствие на световната 
пандемия от COVID-19 (приложен в 
стенограма от 24 април 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно из-
вършване на проверки от служители 
на Агенцията по заетостта по декла-
рациите, с които се доказва „неот-

ложността на пътуването“ (приложен 
в стенограма от 29 април 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ВАЛЕНТИНА  НАЙДЕНОВА и 
ЦВЕТАН ТОПЧИЕВ относно поли-
тиката на Министерството на труда и 
социалната политика по изпълнение 
на изискванията на Закона за здраво-
словни и безопасни условия на труд в 
лечебните заведения и контрола вър-
ху дейността на службите по трудова 
медиицина във връзка с извънредно-
то положение, обявено с решение на 
Народното събрание от 13 март 2020 
г. (приложен в стенограма от 11 май 
2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ВИОЛЕТА ЖЕЛЕВА относно 
мерки в защита на работниците, осво-
бодени по взаимно съгласие, в кон-
текста на изключително сериозната 
ситуация на пазара на труда у нас, 
резултат от пандемията на COVID-19 
и въведеното извънредно положение 
(приложен в стенограма от 15 май 
2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ЕЛЕНА ПЕШЕВА относно по-
мощи за бизнеса поради извънредно-
то положение (приложен в стеногра-
ма от 15 май 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ЕЛЕНА ПЕШЕВА относно по-
мощ и преквалификация на хора от 
най-засегнатите сектори на икономи-
ката (приложен в стенограма от 15 
май 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно 
действие на ПМС № 55/30.03.2020 г. 
и конкретни резултати от него (при-
ложен в стенограма от 22 май 2020 
г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно про-
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блеми с издаване или удължаване на 
разрешения за работа на чужденци в 
Република България в условията на 
извънредно положение и мерки за 
предпазване и ограничаване на раз-
пространението на заразата с коро-
навируса на COVID-19 (приложен в 
стенограма от 22 май 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ЧАВДАР ВЕЛИНОВ, ГЕОРГИ 
ГЬОКОВ и ВАСИЛ АНТОНОВ от-
носно семейства в крайна бедност, 
които остават извън обхвата на сис-
темата на социално подпомагане 
(приложен в стенограма от 22 май 
2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА 
относно нарастващия брой случаи 
на българи в чужбина, които имат 
проблеми със социалните служби на 
други страни по повод на своите деца 
(приложен в стенограма от 29 май 
2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. АЛБЕНА  НАЙДЕНОВА относ-
но Закон за социалните услуги (при-
ложен в стенограма от 29 май 2020 
г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. АЛБЕНА  НАЙДЕНОВА относ-
но помощи за бизнеса поради извън-
редното положение (приложен в сте-
нограма от 29 май 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно тру-
довите права на българските гражда-
ни, мигрирали в други държави, за да 
търсят работа (приложен в стеногра-
ма от 29 май 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно по-
литиката на Министерството на тру-
да и социалната политика по отно-
шение на сезонните работници (при-

ложен в стенограма от 29 май 2020 
г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ПЕТЪР КЪНЕВ относно изпъл-
нението на ПМС № 55 на МС от 
30.03.2020 г. за изплащане компенса-
ции на работодатели с цел запазване 
на заетостта на работниците и слу-
жителите (приложен в стенограма от 
5 юни 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ДЕСИСЛАВ ТАСКОВ и ГЕОР-
ГИ ГЬОКОВ относно прилагане на 
практика ПМС 55/30.03.2020 г. (при-
ложен в стенограма от 12 юни 2020 
г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. КРАСИМИР БОГДАНОВ относ-
но условията на Наредбата за катего-
ризиране на труда при пенсиониране 
на служители на АПИ (приложен в 
стенограма от 12 юни 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ДОРА ЯНКОВА относно моряци-
те, плавали под български флаг към 
„Океански риболов“ и „БМФ“, които 
все още не са придобили правото да 
получат пенсия за осигурителен стаж 
и възраст предвид изискванията на 
§4, ал. 1 от ПЗР на КСО, във връзка 
с чл. 69б от КСО (приложен в стено-
грама от 12 юни 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно по-
лучените от България 15 тона меди-
цински консумативи, както и храна 
от Обединените арабски емирства и 
разпределянето на храните по соци-
ални домове (приложен в стенограма 
от 26 юни 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно не-
изплатени от „Еврофутбол“ ООД 
заработени трудови възнаграждения 
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(приложен в стенограма от 26 юни 
2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА 
относно отказ за изплащане на обез-
щетение за безработица от Територи-
алното поделение на НОИ – Ловеч 
на Н. А. И. от с. Градежница, обл. 
Ловеч (приложен в стенограма от 3 
юли 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ЕЛЕНА ПЕШЕВА относно не-
достиг на места в общинските детски 
заведения (приложен в стенограма 
от 31 юли 2020 г.).

   Устен отговор в заседанието на 
17 януари 2020 г. на въпрос от н.п. 
ГЕОРГИ ГЬОКОВ и ВЕСЕЛА ЛЕ-
ЧЕВА относно устойчивост в предос-
тавянето на социални услуги – гри-
жа в домашна среда през 2020 г. на 
нуждаещите се лица с различни ви-
дове и степен на увреждания и хора 
в невъзможност за самообслужване, 
чрез обезпечаване на необходимите 
средства от държавния бюджет.

   Устен отговор в заседанието на 
17 януари 2020 г. на въпрос от н.п. 
ВИОЛЕТА ЖЕЛЕВА и НАДЯ КЛИ-
СУРСКА-ЖЕКОВА, относно услу-
гите в домашна среда „Личен асис-
тент“, „Социален асистент“ и „Дома-
шен помощник“.

   Устен отговор в заседанието на 
24 януари 2020 г. на въпрос от н.п. 
ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно предло-
жението на Европейската комисия 
за въвеждане на задължителна мини-
мална работна заплата за целия Ев-
ропейски съюз, готовност и позиция 
на Министерството на труда и соци-
алната политика.

   Устен отговор в заседанието на 
24 януари 2020 г. на въпрос от н.п. 
ВИОЛЕТА ЖЕЛЕВА относно прила-

гане на коефициент на редукция при 
изчисляване на пенсията на лицата, 
родени след 31 декември 1959 г.

   Устен отговор в заседанието на 
14 февруари 2020 г. на питане от н.п. 
АНТОН КУТЕВ относно резултатите 
от Плана за изпълнение на Нацио-
налната стратегия за хората с увреж-
дания за периода 2019 – 2020 г.

   Устен отговор в заседанието на 
14 февруари 2020 г. на въпрос от н.п. 
АНТОН КУТЕВ относно изпълнение 
на разпоредби на Закона за личната 
помощ.

   Устен отговор в заседанието на 6 
март 2020 г. на въпрос от н.п. НАДЯ 
КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА и ВИОЛЕ-
ТА ЖЕЛЕВА относно проблеми в За-
кона за личната помощ.

   Устен отговор в заседанието на 
6 март 2020 г. на въпрос от н.п. ТЕ-
ОДОРА ХАЛАЧЕВА относно про-
блема с неработещите и неучещите 
млади хора, политики и мерки за 
преодоляването му.

   Устен отговор в заседанието на 
5 юни 2020 г. на въпрос от н.п. НАДЯ 
КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА, ВИОЛЕ-
ТА ЖЕЛЕВА, ДИМИТЪР ДАНЧЕВ 
и КРИСТИНА СИДОРОВА относно 
проблеми по прилагането и админи-
стрирането на мярката 60/40 (ПМС 
№ 55/30.03.2020 г.) за запазване на 
заетостта на работниците и служите-
лите при извънредното положение.

   Устен отговор в заседанието на 
19 юни 2020 г. на питане от н.п. ГЕ-
ОРГИ ГЬОКОВ, КРИСТИАН ВИ-
ГЕНИН и ВЕСЕЛА  ЛЕЧЕВА относ-
но политиката на Министерството 
на труда и социалната политика по 
отношение на Закона за социалните 
услуги.

   Устен отговор в заседанието на 
5 юни 2020 г. на въпрос от н.п. ВИ-
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ОЛЕТА ЖЕЛЕВА и РУМЕН ГЕОР-
ГИЕВ относно договорите за т.нар. 
студентски бригади в контекста на 
извънредното положение в страната 
и света.

   Устен отговор в заседанието на 
19 юни 2020 г. на питане от н.п. ИС-
КРЕН ВЕСЕЛИНОВ и АЛЕКСАН-
ДЪР СИДИ относно фрагментирано 
законодателство в социалната поли-
тика.

   Устен отговор в заседанието на 
10 юли 2020 г. на въпрос от н.п. ПО-
ЛИНА ШИШКОВА и КРИСТИНА 
СИДОРОВА относно механизми за 
подкрепа на кооперациите.

   Устен отговор в заседанието 
на 10 юли 2020 г. на въпрос от н.п. 
АЛЕКСАНДЪР МАЦУРЕВ относно 
Националния план за действие по за-
етостта през 2020 г.

   Устен отговор в заседанието 
на 10 юли 2020 г. на въпрос от н.п. 
АЛЕКСАНДЪР МАЦУРЕВ относно 
изпълнението на регионални програ-
ми за заетост.

   Устен отговор в заседанието на 
31 юли 2020 г. на въпрос от н.п. ГЕ-
ОРГИ ГЬОКОВ относно проблема 
на хиляди хора (около 5 хиляди) с 
увреждания, които няма да получат 
пенсиите си в нормален (пълен) раз-
мер за месец юли.

   Устен отговор в заседанието 
на 31 юли 2020 г. на въпрос от н.п. 
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКО-
ВА и ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно 
мерки за преодоляване на кризата в 
сектор „Гори и горско стопанство“.

ДАНАИЛ КИРИЛОВ,  
министър на правосъдието:

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. КРАСИМИР ЯНКОВ относно 
основни приоритети на правител-

ството за „Правосъдие“ в Програма-
та за управление на правителството 
на Република България за периода 
2017 – 2021 г. (приложен в стеногра-
ма от 17 януари 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ХРИСТО ПРОДАНОВ относ-
но необходимостта от оптимизиране 
на разходите във връзка с кризата, 
настъпила вследствие на световната 
пандемия от COVID-19 (приложен в 
стенограма от 21 април 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос 
от н.п. ЕЛЕНА ПЕШЕВА относно 
справка на случаи на осъдени шо-
фьори в нетрезво състояние от 2017-а 
до 2020 г. (приложен в стенограма от 
30 април 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. КРИСТИНА СИДОРОВА относ-
но защита на гражданите от тормоза 
на фирмите за събиране на вземания, 
т.нар. „колекторски фирми“ (прило-
жен в стенограма от 5 май 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. КРИСТИНА СИДОРОВА относ-
но регламентацията на дейността на 
фирмите за събиране на вземания, 
т.нар. „колекторски фирми“ (прило-
жен в стенограма от 5 юни 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ДОРА ЯНКОВА относно леги-
тимността на финансовите отчети, 
върху които се постановяват съдебни 
решения, имащи съществен фиска-
лен интерес (приложен в стенограма 
от 19 юни 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. КРИСТИНА СИДОРОВА относ-
но отнемането на свидетелства за уп-
равление на МПС заради неплатени 
глоби (приложен в стенограма от 3 
юли 2020 г.).

   Устен отговор в заседанието на 
6 март 2020 г. на въпрос от н.п. ГЕ-
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ОРГИ ГЬОКОВ и АЛЕКСАНДЪР 
СИМОВ относно предложението за 
освобождаване от длъжност на съдия 
Андон Миталов.

   Устен отговор в заседанието 
на 12 юни 2020 г. на въпрос от н.п. 
КРУМ ЗАРКОВ относно одобрената 
от Министерския съвет Концепция 
за наказателна политика 2020 – 2025 
и влиянието є върху законодателния 
процес.

КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ,  
министър на образованието и нау-
ката:

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. КРАСИМИР ЯНКОВ относно 
основни приоритети на правител-
ството за „Образование и наука“ в 
Програмата за управление на прави-
телството на Република България за 
периода 2017 – 2021 г. (приложен в 
стенограма от 24 януари 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ИРЕНА АНАСТАСОВА относно 
допълнителна информация за дей-
ността на началника на РУО – Плов-
див (приложен в стенограма от 14 
февруари 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ЕЛЕНА ПЕШЕВА относно кри-
терии за компетентност и ценз на хо-
рата, които провеждат извънкласни 
дейности в училищата (приложен в 
стенограма от 6 март 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ЕЛЕНА ПЕШЕВА относно ре-
зултат от комисията за проверка на 
учебното съдържание в учебниците 
(приложен в стенограма от 6 март 
2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ИРЕНА АНАСТАСОВА относно 
избора на учебници и учебни ком-
плекти или познавателни книжки от 
учителите в образователните инсти-

туции (приложен в стенограма от 13 
март 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ИРЕНА АНАСТАСОВА относно 
нормативите на възпитателите в об-
щежитията към центровете за специ-
ална образователна подкрепа (прило-
жен в стенограма от 13 март 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ИРЕНА АНАСТАСОВА относно 
възпитателите в ученическите обще-
жития (приложен в стенограма от 27 
март 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ВЕСКА НЕНЧЕВА и ЕВДОКИЯ 
АСЕНОВА относно проект „Активно 
приобщаване в системата на преду-
чилищното образование“ (приложен 
в стенограма от 30 март 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос 
от н.п. СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ 
относно използване на програм-
ния продукт Wind Atlas Analysis and 
Application Program в Националния 
институт по метеорология и хидроло-
гия – БАН (приложен в стенограма 
от 27 март 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ от-
носно извършен одит от Национал-
ния институт по метеорология и хи-
дрология – БАН (приложен в стено-
грама от 27 март 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ЕЛЕНА ПЕШЕВА относно пре-
кратяване на учебните занятия пора-
ди разпространяване на коронавирус 
(приложен в стенограма от 27 март 
2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. НИКОЛАЙ ЦОНКОВ относно 
изнесена информация за нередности 
при функционирането и усвояването 
на средства по програма „Еразъм+“ 
за обмен на ученици, учители, сту-



Парламентарен контрол 133

денти, докторанти и преподаватели 
(приложен в стенограма от 30 март 
2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. КРИСТИАН ВИГЕНИН относно 
качество и обхват на дистанционно-
то обучение, въведено в българските 
училища във връзка с епидемията от 
COVID-19 (приложен в стенограма 
от 14 април 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ВЕСКА НЕНЧЕВА и ЕВДО-
КИЯ АСЕНОВА относно организа-
цията на работния процес в детските 
градини (приложен в стенограма от 
2 април 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. СМИЛЯНА НИТОВА-КРЪСТЕ-
ВА относно онлайн обучението (при-
ложен в стенограма от 10 април 2020 
г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ВЕСКА НЕНЧЕВА и ЕВДО-
КИЯ АСЕНОВА относно Наредба № 
9 от 2016 г. (приложен в стенограма 
от 2 април 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ИРЕНА АНАСТАСОВА относно 
мерките, които ще предприеме МОН 
в условията на обявеното извънредно 
положение в страната (приложен в 
стенограма от 14 април 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ИРЕНА АНАСТАСОВА относно 
възможности за дарение на техника 
на училищата в България за обуче-
ние в електронна среда (приложен в 
стенограма от 14 април 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ВЕСКА НЕНЧЕВА и ЕВДОКИЯ 
АСЕНОВА относно разработване и 
създаване на единна платформа за 
дистанционно обучение за система-
та на предучилищното и училищното 

образование (приложен в стенограма 
от 10 април 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ВЕСКА НЕНЧЕВА и ЕВДО-
КИЯ АСЕНОВА относно мерки и 
начин на компенсиране на положе-
ния извънреден труд от учителите 
във връзка с въведеното в страната 
извънредно положение (приложен в 
стенограма от 10 април 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ВЕСКА НЕНЧЕВА и ЕВДО-
КИЯ АСЕНОВА относно съдействи-
ето, което МОН оказва за набавяне 
на технически устройства и интернет 
за учителите и учениците за осигу-
ряване продължаването на образова-
телния процес (приложен в стеногра-
ма от 10 април 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. КРЪСТИНА ТАСКОВА относно 
мерки в подкрепа на учителите в дет-
ските градини (приложен в стеногра-
ма от 21 април 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ЕЛЕНА ПЕШЕВА относно неяс-
ноти при провеждане на дистанцион-
но обучение в училищата (приложен 
в стенограма от 22 април 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ЕЛЕНА ПЕШЕВА относно ра-
бота на детските градини по време 
на извънредно положение (приложен 
в стенограма от 21 април 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ЕЛЕНА ПЕШЕВА относно про-
веждане на електронно дистанцион-
но обучение по теория на шофиране 
(приложен в стенограма от 22 април 
2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ВЕСКА НЕНЧЕВА и ЕВДО-
КИЯ АСЕНОВА относно организа-
цията на работния процес за непе-
дагогическите кадри, обслужващия и 
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помощния персонал в детските гра-
дини (приложен в стенограма от 22 
април 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ДИМИТЪР ДАНЧЕВ относно 
деца извън дистанционната форма на 
обучение (приложен в стенограма от 
29 април 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ХРИСТО ПРОДАНОВ относ-
но необходимостта от оптимизиране 
на разходите във връзка с кризата, 
настъпила вследствие на световната 
пандемия от COVID-19 (приложен в 
стенограма от 27 април 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ЕЛЕНА ПЕШЕВА относно лип-
са на адекватност при поднасяне на 
темата за наркотиците в одобрени 
учебници (приложен в стенограма от 
30 април 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ИРЕНА АНАСТАСОВА относно 
становище на МОН относно прила-
гане на мерки по схемите „Училищен 
плод“ и „Училищно мляко“ в услови-
ята на извънредно положение (при-
ложен в стенограма от 4 май 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ТЕОДОРА ХАЛАЧЕВА относно 
психологична помощ и подкрепа на 
учителите, децата, учениците и тех-
ните семейства в контекста на извън-
редното положение в страната (при-
ложен в стенограма от 4 май 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос 
от н.п. АННА СЛАВОВА, ВЕСКА 
НЕНЧЕВА и ЕВДОКИЯ АСЕНОВА 
относно приключване на учебната 
2019/2020 година (приложен в стено-
грама от 11 май 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ЕЛЕНА ПЕШЕВА относно про-
блеми със завършването на децата от 

4-та подготвителна група (приложен 
в стенограма от 15 май 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ЕЛЕНА ПЕШЕВА относно про-
веждането на информационни кам-
пании за превенция от наркотици 
(приложен в стенограма от 22 май 
2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ЕЛЕНА ПЕШЕВА относно из-
черпан годишен отпуск на педаго-
гически персонал в детските ясли и 
градини (приложен в стенограма от 
22 май 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ТЕОДОРА ХАЛАЧЕВА относно 
предстоящото възобновяване на при-
ема на деца в детските градини, на-
чин на сформиране на групите (при-
ложен в стенограма от 19 юни 2020 
г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ЕЛЕНА ПЕШЕВА относно уве-
личение на таксите в държавните ме-
дицински университети (приложен в 
стенограма от 12 юни 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. КРИСТИАН ВИГЕНИН относ-
но проблеми, свързани с електронно-
то дистанционно обучение в област 
Ямбол (приложен в стенограма от 12 
юни 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ИРЕНА АНАСТАСОВА относно 
обществените съвети в системата на 
предучилищното и училищното обра-
зование (приложен в стенограма от 
10 юли 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ИРЕНА АНАСТАСОВА относно 
дейността на Националната мобилна 
група за психологическа подкрепа в 
Министерството на образованието и 
науката (приложен в стенограма от 3 
юли 2020 г.).



Парламентарен контрол 135

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. АННА СЛАВОВА и КРИСТИ-
НА СИДОРОВА относно колективен 
трудов договор за системата на пре-
дучилищното и училищното образо-
вание, подписан на 08 юни 2020 г. 
(приложен в стенограма от 24 юли 
2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ЕЛЕНА ПЕШЕВА относно не-
достиг на места в общинските детски 
заведения (приложен в стенограма 
от 4 септември 2020 г.).

   Устен отговор в заседанието на 
17 януари 2020 г. на питане от н.п. 
ИВО ХРИСТОВ относно политиката 
на Министерството на образованието 
и науката за справяне с функционал-
ната неграмотност на българските 
ученици.

   Устен отговор в заседанието на 
17 януари 2020 г. на въпрос от н.п. 
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ относно 
проверка в Центъра за развитие на 
човешките ресурси, второстепенен 
разпоредител с бюджет към минис-
търа на образованието и науката.

   Устен отговор в заседанието на 
31 януари 2020 г. на въпрос от н.п. 
АННА СЛАВОВА и ЕВДОКИЯ 
АСЕНОВА относно предстоящото 
през месец май национално външно 
оценяване за IV клас по български 
език и литература.

   Устен отговор в заседанието на 
31 януари 2020 г. на въпрос от н.п. 
ТАНЯ ПЕТРОВА относно мерки за 
увеличаване на броя на студентите 
по професии, за които се очаква бъ-
дещ недостиг.

   Устен отговор в заседанието на 
31 януари 2020 г. на въпрос от н.п. 
ИРЕНА АНАСТАСОВА относно про-
мени в начина на провеждане на на-

ционалното външно оценяване в IV 
клас.

   Устен отговор в заседанието на 
31 януари 2020 г. на въпрос от н.п. 
ИРЕНА АНАСТАСОВА относно кон-
трола върху дейността на центровете 
за специална образователна подкре-
па.

   Устен отговор в заседанието на 
14 февруари 2020 г. на въпрос от н.п. 
ЕЛЕНА ПЕШЕВА относно допуска-
не на неправителствени организации 
(НПО) да провеждат часове по сек-
суално образование.

   Устен отговор в заседанието на 
6 март 2020 г. на въпрос от н.п. ЕВ-
ДОКИЯ АСЕНОВА относно непра-
вителствени организации (НПО) и 
образователния процес в училище.

   Устен отговор в заседанието на 
6 март 2020 г. на въпрос от н.п. ИВО 
ХРИСТОВ относно процедура за из-
бор на учебници по религия.

   Устен отговор в заседанието 
на 6 март 2020 г. на въпрос от н.п. 
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ относно 
навършване на пенсионна възраст 
от генералния директор на Нацио-
налния институт по метеорология и 
хидрология.

   Устен отговор в заседанието на 
6 март 2020 г. на въпрос от н.п. СТА-
НИСЛАВ СТАНИЛОВ относно въз-
можен конфликт на интереси в На-
ционалния институт по метеорология 
и хидрология.

   Устен отговор в заседанието на 
5 юни 2020 г. на въпрос от н.п. СТА-
НИСЛАВ СТАНИЛОВ относно съв-
местна дейност между Консорциум 
„Метеорологични системи и екипи-
ровки“ и Националния институт по 
метеорология и хидрология.

   Устен отговор в заседанието на 
5 юни 2020 г. на въпрос от н.п. ЯВОР 
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БОЖАНКОВ относно закриването 
на средищно училище ОУ „Св. Св. 
Кирил и Методий“ с. Поликраище, 
общ. Горна Оряховица.

   Устен отговор в заседанието на 
12 юни 2020 г. на питане от н.п. ИВО 
ХРИСТОВ относно политиката на 
Министерството на образованието 
и науката по отношение на дистан-
ционното образование.

   Устен отговор в заседанието 
на 12 юни 2020 г. на въпрос от н.п. 
СТОЯН БОЖИНОВ относно закри-
ване на Основно училище „Екзарх 
Йосиф“ в с. Михнево, общ. Петрич.

   Устен отговор в заседанието на 
3 юли 2020 г. на въпрос от н.п. ЕВ-
ДОКИЯ АСЕНОВА и ВЕСКА НЕН-
ЧЕВА относно неизплащане на до-
говорените с колективните трудови 
договори допълнителни плащания на 
учители.

   Устен отговор в заседанието на 
3 юли 2020 г. на въпрос от н.п. ИРЕ-
НА АНАСТАСОВА относно уволне-
нието на Д. Г. П. – старши учител в 
Начално училище „Св. Св. Кирил и 
Методий“ – Тополовград.

   Устен отговор в заседанието на 
3 юли 2020 г. на въпрос от н.п. ИРЕ-
НА АНАСТАСОВА относно Нацио-
налното външно оценяване по бъл-
гарски език и литература за VII клас, 
проведено на 15 юни 2020 г.

   Устен отговор в заседанието 
на 17 юли 2020 г. на питане от н.п. 
КРИСТИАН ВИГЕНИН относно 
мерки за осигуряване на пълен дос-
тъп до електронно дистанционно обу-
чение за всички български ученици.

   Устен отговор в заседанието на 
17 юли 2020 г. на въпрос от н.п. ГЕ-
ОРГИ ТЪРНОВАЛИЙСКИ относно 
удостоверения за завършен първи 

гимназиален етап на средно образо-
вание.

   Устен отговор в заседанието на 
31 юли 2020 г. на въпрос от н.п. НИ-
КОЛАЙ ЦОНКОВ относно финан-
сиране на системата на висше обра-
зование.

   Устен отговор в заседанието на 
31 юли 2020 г. на въпрос от н.п. НИ-
КОЛАЙ ЦОНКОВ относно условия 
на труд в детските градини.

КОСТАДИН АНГЕЛОВ,  
министър на здравеопазването:

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА 
относно Балнеологичен център „Ка-
мена“ ЕАД – гр. Велинград (прило-
жен в стенограма от 31 юли 2020 г.).

   Устен отговор в заседанието на 
31 юли 2020 г. на питане от н.п. ДОРА 
ЯНКОВА, ДЕСИСЛАВ ТАСКОВ и 
КРИСТИНА СИДОРОВА относно 
политиката на правителството за на-
маляване на задълженията на дър-
жавните и общинските болници.

   Устен отговор в заседанието на 
31 юли 2020 г. на въпрос от н.п. ВА-
ЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА относно 
наличие на заболели и/или заразо-
носители с COVID-19 от Център за 
спешна медицинска помощ – гр. Русе, 
към 8 юли 2020 г. и мерки, предпри-
емани от Министерството на здраве-
опазването и РЗИ – гр. Русе за сво-
евременно изследване на персонала.

   Устен отговор в заседанието на 
31 юли 2020 г. на въпрос от н.п. ГЕ-
ОРГИ МИХАЙЛОВ относно крите-
рии за промяна на противоепидемич-
ните мерки в страната.

БОИЛ БАНОВ,  
министър на културата:

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. КРАСИМИР ЯНКОВ относно 
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основни приоритети на правител-
ството за „Култура“ в Програмата 
за управление на правителството 
на Република България 2017 – 2021 
(приложен в стенограма от 17 януари 
2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно ста-
тута на крадена картина от епохата 
на Ренесанса, открита през октомври 
2004 г. в Стара Загора при специали-
зирана акция на РЗ БОП при РДВР 
– Стара Загора (приложен в стено-
грама от 24 януари 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. КРИСТИНА СИДОРОВА и 
АЛЕКСАНДЪР СИМОВ относно 
разходите за българското участие в 
58-то Венецианско биенале (прило-
жен в стенограма от 31 януари 2020 
г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. СЛАВЧО АТАНАСОВ относно 
нарушение на чл. 28, ал. 6 от Закона 
за културното наследство (ЗКН) и чл. 
9, ал. 5 от Закона за закрила и разви-
тие на културата (ЗЗРК) при назна-
чаване на директора на Регионален 
исторически музей – Пазарджик от 
кмета на гр. Пазарджик (приложен 
в стенограма от 28 февруари 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ЧАВДАР ВЕЛИНОВ и КРАСИ-
МИР ЯНКОВ относно натрупани за-
дължения в системата на сценичните 
изкуства в периода 1 януари – 31 де-
кември 2019 г. (приложен в стеногра-
ма от 6 март 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно па-
метник „Бузлуджа“ (приложен в сте-
нограма от 13 март 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. КРИСТИАН ВИГЕНИН относ-
но финансов резултат на институции-

те в областта на сценичните изкуства 
(приложен в стенограма от 6 март 
2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ, АНА-
СТАС ПОПДИМИТРОВ и НОНА 
ЙОТОВА относно Пловдив – Евро-
пейска столица на културата (прило-
жен в стенограма от 27 март 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ВЕЛИСЛАВА КРЪСТЕВА от-
носно финансиране на сценичните 
изкуства (приложен в стенограма от 
22 май 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. КРАСИМИР БОГДАНОВ от-
носно решение на министъра на кул-
турата изх. № 45-00-140/18.08.2019 г. 
за предоставяне на движими култур-
ни ценности по НОХД № 427/2014 г. 
(приложен в стенограма от 27 март 
2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ЛАЛО КИРИЛОВ относно пред-
видените за 2020 г. бюджетни сред-
ства за държавните културни инсти-
тути в системата на Министерството 
на културата (приложен в стенограма 
от 9 април 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. КРУМ ЗАРКОВ и НОНА ЙО-
ТОВА относно мерки за подкрепа на 
българските автори и българското 
книгоиздателство и книгоразпростра-
нение (приложен в стенограма от 15 
април 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ХРИСТО ПРОДАНОВ относ-
но необходимостта от оптимизиране 
на разходите във връзка с кризата, 
настъпила вследствие на световната 
пандемия от COVID-19 (приложен в 
стенограма от 29 април 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ВЕЖДИ РАШИДОВ относно 
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промени в Закона за радиото и теле-
визията (приложен в стенограма от 
15 май 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ТЕОДОРА ХАЛАЧЕВА относно 
план на Министерството на култура-
та за връщането на културните ин-
ституции към пълноценно функцио-
ниране (приложен в стенограма от 5 
юни 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ВАСИЛ АНТОНОВ и ЧАВДАР 
ВЕЛИНОВ относно предприемане 
на действия за съхраняване на твор-
ческото наследство на Светлин Русев 
(приложен в стенограма от 12 юни 
2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. КРАСИМИР ЯНКОВ и ЧАВДАР 
ВЕЛИНОВ относно натуралните по-
казатели, мониторинга и оценката в 
системата на сценичните изкуства и 
Комплексна оценка на държавните 
културни институти за 2019 г. (прило-
жен в стенограма от 5 юни 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ЛАЛО КИРИЛОВ относно мер-
ки и регламенти относно функцио-
нирането на културните институти 
в сферата на сценичните изкуства 
(приложен в стенограма от 5 юни 
2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ и НОНА ЙО-
ТОВА относно реализиране на целите 
на Програмата „Творчески стипендии 
за подпомагане на млади и на изтък-
нати творци и на други млади специа-
листи в областта на културата“ (прило-
жен в стенограма от 10 юли 2020 г.).

   Устен отговор в заседанието на 
7 февруари 2020 г. на въпрос от н.п. 
ПАВЕЛ ШОПОВ относно създава-
не на музей на големия български 
скулптор Андрей Николов.

   Устен отговор в заседанието на 
7 февруари 2020 г. на въпрос от н.п. 
БОРЯНА ГЕОРГИЕВА и КРЪСТИ-
НА ТАСКОВА относно средства за 
реновирането на къщата музей „Иван 
Вазов“ в Сопот.

   Устен отговор в заседание-
то на 12 юни 2020 г. на въпрос от 
н.п. АНАСТАС ПОПДИМИТРОВ, 
НОНА ЙОТОВА и АЛЕКСАНДЪР 
СИМОВ относно осигуряването на 
безопасност при възвръщането към 
нормален режим на работа в артис-
тичните среди.

   Устен отговор в заседанието на 
12 юни 2020 г. на въпрос от н.п. АНА-
СТАС ПОПДИМИТРОВ, НОНА 
ЙОТОВА и АЛЕКСАНДЪР СИМОВ 
относно осигуряването на средства 
за дейност в областта на сценичните 
изкуства.

   Устен отговор в заседанието на 
12 юни 2020 г. на въпрос от н.п. ГЕ-
ОРГИ ГЬОКОВ, НОНА ЙОТОВА, 
АЛЕКСАНДЪР СИМОВ и АНАС-
ТАС ПОПДИМИТРОВ относно бъ-
дещето на сградата на кино „Моде-
рен театър“, на бул. „Мария Луиза“ 
№ 26, в гр. София.

ЕМИЛ ДИМИТРОВ,  
министър на околната среда и водите:

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. КРАСИМИР ЯНКОВ относно 
основни приоритети на правителство-
то за „Околна среда“ в Програмата 
за управление на правителството на 
Република България за периода 2017 
– 2021 г. (приложен в стенограма от 
24 януари 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ СТОИЛОВ и ИВАН 
ДИМОВ ИВАНОВ относно дейнос-
ти по събиране, транспорт и прера-
ботка на опасни отпадъци (приложен 
в стенограма от 24 януари 2020 г.).
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   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. МАНОЛ ГЕНОВ относно за-
дълженията на ВиК оператори за 
неплатени такси за водоползване и 
заустване към 31 декември 2019 г. 
(приложен в стенограма от 31 януа-
ри 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ СТОИЛОВ и ИВАН 
ДИМОВ ИВАНОВ относно количе-
ства твърди битови отпадъци с код 
17 09 04, депонирани в регионално 
депо на РСУО – Разград (приложен в 
стенограма от 31 януари 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ВЕСЕЛА ЛЕЧЕВА и ГЕОРГИ 
СТОИЛОВ относно изгаряне на от-
падъци в УПИ № 1, кв. 79 в с. Бу-
тово, общ. Павликени, обл. Велико 
Търново (приложен в стенограма от 
31 януари 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ СТОИЛОВ и ИВАН 
ДИМОВ ИВАНОВ относно количе-
ства твърди битови отпадъци с код 
19 08 01, депонирани в регионално 
депо на РСУО – Разград (приложен в 
стенограма от 31 януари 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ СТОИЛОВ и ИВАН 
ДИМОВ ИВАНОВ относно количе-
ства твърди битови отпадъци с код 
19 10 04, депонирани в регионално 
депо на РСУО – Разград (приложен в 
стенограма от 31 януари 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ СТОИЛОВ и ИВАН 
ДИМОВ ИВАНОВ относно количе-
ства твърди битови отпадъци с код 
20 03 99, депонирани в регионално 
депо на РСУО – Разград (приложен в 
стенограма от 31 януари 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ СТОИЛОВ и ИВАН 
ДИМОВ ИВАНОВ относно количе-

ства твърди битови отпадъци с код 
20 03 03, депонирани в регионално 
депо на РСУО – Разград (приложен в 
стенограма от 31 януари 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ СТОИЛОВ и ИВАН 
ДИМОВ ИВАНОВ относно количе-
ства твърди битови отпадъци с код 
19 12 12, депонирани в регионално 
депо на РСУО – Разград (приложен в 
стенограма от 31 януари 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ СТОИЛОВ и СВЕТЛА 
БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно 
депонирани смесени битови отпадъ-
ци в ПИ с идентификатор 57649.55.46 
и 57649.55.139 по кадастралната кар-
та на гр. Попово, общ. Попово, обл. 
Търговище (приложен в стенограма 
от 14 февруари 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ СТОИЛОВ и ИВАН 
ДИМОВ ИВАНОВ относно депони-
ране на твърди битови отпадъци от 
община Кочериново в регионално 
депо за неопасни отпадъци „ТЕВА“ за 
общините Перник, Брезник, Земен, 
Ковачевци, Радомир и Трън (при-
ложен в стенограма от 14 февруари 
2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ СТОИЛОВ и ИВАН 
ДИМОВ ИВАНОВ относно депони-
ране на твърди битови отпадъци от 
община Рила в регионално депо за 
неопасни отпадъци „ТЕВА“ за общи-
ните Перник, Брезник, Земен, Кова-
чевци, Радомир и Трън (приложен в 
стенограма от 14 февруари 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ВИОЛЕТА ЖЕЛЕВА относно 
предприетите действия във връзка с 
отпадъците на площадката до ТЕЦ 
„Марица 3“ в Димитровград (при-
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ложен в стенограма от 14 февруари 
2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ СТОИЛОВ и ИВАН 
ДИМОВ ИВАНОВ относно осво-
бождаване на средства от натрупани-
те отчисления по чл. 60 и чл. 64 от 
ЗУО за направени разходи по реда на 
Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и 
начина на изчисляване и определяне 
на размера на обезпеченията и отчи-
сленията, изисквани при депониране 
на отпадъци (обн., ДВ, бр. 111/2013 
г., с изм. и доп., бр. 7/20.01.2017 г.) 
(приложен в стенограма от 14 февру-
ари 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ СТОИЛОВ и ИВАН 
ДИМОВ ИВАНОВ относно количе-
ства твърди битови отпадъци с код 
17 01 07, депонирани в регионално 
депо на РСУО – Разград (приложен 
в стенограма от 14 февруари 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ СТОИЛОВ и ИВАН 
ДИМОВ ИВАНОВ относно депони-
ране на твърди битови отпадъци от 
община Бобошево в регионално депо 
за неопасни отпадъци „ТЕВА“ за об-
щините Перник, Брезник, Земен, Ко-
вачевци, Радомир и Трън (приложен 
в стенограма от 14 февруари 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ СТОИЛОВ и ИВАН 
ДИМОВ ИВАНОВ относно количе-
ства твърди битови отпадъци с код 
16 11 14, депонирани в регионално 
депо на РСУО – Разград (приложен 
в стенограма от 14 февруари 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ СТОИЛОВ и ИВАН 
ДИМОВ ИВАНОВ относно дей-
ности по компостираща инсталация 
по Процедура за подбор на проекти 
BG16M10POO2-2.001 по Оперативна 

програма „Околна среда 2014 – 2020 
г.“ (приложен в стенограма от 14 фев-
руари 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ СТОИЛОВ и ИВАН 
ДИМОВ ИВАНОВ относно генери-
рани количества отпадък с код 15 
02 03 (приложен в стенограма от 21 
февруари 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ СТОИЛОВ относно 
разходване на средства от община 
Русе от натрупани отчисления по чл. 
64 от ЗУО (приложен в стенограма 
от 21 февруари 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ СТОИЛОВ и ИВАН 
ДИМОВ ИВАНОВ относно реги-
онално депо за отпадъци в регион 
Варна (приложен в стенограма от 21 
февруари 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ СТОИЛОВ и ИВАН 
ДИМОВ ИВАНОВ относно количе-
ства твърди битови отпадъци с код 
02 02 04, депозирани в регионално 
депо на РСУО – Разград (приложен 
в стенограма от 21 февруари 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ СТОИЛОВ и ИВАН 
ДИМОВ ИВАНОВ относно разход-
ване на средства от община Русе от 
натрупани отчисления по чл. 64 от 
ЗУО (приложен в стенограма от 21 
февруари 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ СТОИЛОВ и ВЕСЕЛА 
ЛЕЧЕВА относно регионално депо 
на РЦУО – регион Велико Търново 
(приложен в стенограма от 21 февру-
ари 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ СТОИЛОВ и ИВАН 
ДИМОВ ИВАНОВ относно депони-
рани количества в Регионално депо 
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– /Аксаково/ Варна след предвари-
телно третиране и оползотворяване 
на битови отпадъци (приложен в сте-
нограма от 21 февруари 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно ин-
формация, която да дава пълната 
картина за дейности по управление 
на отпадъци на територията на об-
ласт Стара Загора (приложен в сте-
нограма от 28 февруари 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. СТЕФАН БУРДЖЕВ относно 
оценка на работата на Регионална 
дирекция на РИОСВ – Плевен (при-
ложен в стенограма от 6 март 2020 
г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. СТЕФАН БУРДЖЕВ относно 
премахване на нерегламентирано 
складиран боклук от индустриална-
та зона на град Плевен (приложен в 
стенограма от 6 март 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ СТОИЛОВ и ИВАН 
ДИМОВ ИВАНОВ относно депони-
рани твърди битови отпадъци от об-
щините Девня и Варна, обл. Варна 
(приложен в стенограма от 6 март 
2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ СТОИЛОВ и ИВАН 
ДИМОВ ИВАНОВ относно депони-
рани твърди битови отпадъци от об-
щини Бяла, Провадия и Долни Чи-
флик, обл. Варна (приложен в стено-
грама от 6 март 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. КРУМ ЗАРКОВ и ГЕОРГИ 
СТОИЛОВ относно състояние на ос-
новни показатели на качеството на 
атмосферния въздух в град Русе за 
периода 2016 – 2019 г. (приложен в 
стенограма от 27 март 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ, АХМЕД 
АХМЕДОВ, АДЛЕН ШЕВКЕД, 
ЕРОЛ МЕХМЕД, СЕВИМ АЛИ и 
ДЖЕЙХАН ИБРЯМОВ относно 
екологосъобразното обезвреждане на 
излезлите от употреба пестициди с 
изтекъл срок на годност от склада в 
с. Звиница, общ. Кърджали, и в стра-
ната като цяло (приложен в стено-
грама от 27 март 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА 
и ДАНИЕЛ ЙОРДАНОВ относно 
проблеми с депата за строителни от-
падъци (приложен в стенограма от 
31 март 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. БОРИС КЪРЧЕВ и РАДОСТИН 
ТАНЕВ относно инвестиционно на-
мерение за площ„Свети Никола“ на 
дружеството „Дънди Прешъс Ме-
талс Челопеч“ ЕАД на територията 
на следните общини: Стара Загора, 
Казанлък, Павел баня, Братя Даска-
лови и Брезово (приложен в стено-
грама от 27 март 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. КОЛЬО МИЛЕВ относно про-
блеми с изпълнението на концесио-
нен договор (приложен в стенограма 
от 7 април 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ СТОИЛОВ и ИВАН 
ДИМОВ ИВАНОВ относно про-
ектиране и изграждане на анаероб-
ни инсталации за разделно събрани 
биоразградими отпадъци по Опера-
тивна програма „Околна среда 2014 
– 2020 г.“ в РЦУО – Бургас, Благоев-
град и Русе (приложен в стенограма 
от 27 март 2020 г.).

   Писмен отговор на питане от 
н.п. ЛЮБОМИР БОНЕВ, МАНОЛ 
ГЕНОВ, АТАНАС КОСТАДИНОВ, 
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ЕВДОКИЯ АСЕНОВА и ИВАН 
ИБРИШИМОВ относно политика на 
МОСВ по отношение на устройство-
то и дейността на регионалните ин-
спекции по околната среда и водите 
(приложен в стенограма от 7 април 
2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ЕВДОКИЯ АСЕНОВА и ЛЮ-
БОМИР БОНЕВ относно проект на 
Правилник за изменение на Правил-
ника за устройството и дейността на 
регионалните инспекции по околната 
среда и водите (приложен в стено-
грама от 2 април 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ИВАН ИБРИШИМОВ относно 
промени, предвидени в Правилника 
за устройството и дейността на ре-
гионалните инспекции по околната 
среда и водите (приложен в стено-
грама от 2 април 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ СТОИЛОВ и ИВАН 
ДИМОВ ИВАНОВ относно доклад 
по сертификация № 47/31.03.2017 
г. по нередност с национален иден-
тификационен номер ОПРК/15/
РР/190, регистрирана на 12.11.2015 
г. по ДБФП № BG161РО003-2.3.01-
0039-С0001 (приложен в стенограма 
от 15 април 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ СТОИЛОВ и ИВАН 
ДИМОВ ИВАНОВ относно депони-
ране на твърди битови отпадъци, об-
разувани на територията на община 
Варна (приложен в стенограма от 15 
април 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ХРИСТО ПРОДАНОВ относ-
но необходимостта от оптимизиране 
на разходите във връзка с кризата, 
настъпила вследствие на световната 
пандемия от COVID-19 (приложен в 
стенограма от 22 април 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. АНДРИАН РАЙКОВ относно 
отговорности на притежателите на 
отпадъци и изпълнение на изисква-
нията за екологосъобразно третиране 
на отпадъците (приложен в стеногра-
ма от 22 април 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ СТОИЛОВ относно 
утилизация на пестициди с изтекъл 
срок на годност (приложен в стено-
грама от 29 май 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ СТОИЛОВ и ИВАН 
ДИМОВ ИВАНОВ относно опасни 
отпадъци с код 18 01 03*, 18 02 02* 
(приложен в стенограма от 29 май 
2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ и 
ДЕСИСЛАВ ТАСКОВ относно ус-
тановена авария на напорен тръбо-
провод, свързващ Канално-помпена 
станция /КПС/ „Аспарухово“ с КПК 
„Запад“, изграден по проект по Про-
грама „ИСПА“ мярка 2002/BG/16/Р/
РЕ/016 за управление на водния ци-
къл на град Варна (приложен в сте-
нограма от 5 юни 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ЕРДЖАН ЕБАТИН относно из-
дадено Решение № ВА-40/ПР/2020 
г. на директора на РИОСВ – Варна 
(приложен в стенограма от 5 юни 
2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ЛЮБОМИР БОНЕВ относно 
мониторинг на подземни и повърх-
ностни води (приложен в стенограма 
от 5 юни 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ПОЛИНА ЦАНКОВА-ХРИСТО-
ВА относно стопанисване и поддръж-
ка на защитена местност „Кайлъка“ 
(приложен в стенограма от 26 юни 
2020 г.).
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   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. НИКОЛАЙ ЦОНКОВ и ГЕОР-
ГИ ВЕРГИЕВ относно нерегламен-
тирано сметище на територията на 
община Ракитово (приложен в стено-
грама от 12 юни 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ СТОИЛОВ относно се-
париране на балирани смесени твър-
ди битови отпадъци (приложен в сте-
нограма от 19 юни 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ СТОИЛОВ и ИВАН 
ДИМОВ ИВАНОВ относно анаероб-
ни инсталации за разделно събрани 
биоразградими отпадъци по Опера-
тивна програма „Околна среда 2014 
– 2020 г.“ в РЦУО – Бургас, Благо-
евград и РЦУО – Русе (приложен в 
стенограма от 19 юни 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ СТОИЛОВ и ИВАН 
ДИМОВ ИВАНОВ относно капаци-
тет на съоръжения за съхранение на 
животински торови маси (приложен 
в стенограма от 19 юни 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ДЕСИСЛАВА  АТАНАСОВА от-
носно пречиствателна станция за от-
падъчни води – гр. Разград (прило-
жен в стенограма от 26 юни 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ, МАНОЛ 
ГЕНОВ, ВЕСКА НЕНЧЕВА, ДРА-
ГОМИР СТОЙНЕВ и ГЕОРГИ ТЪР-
НОВАЛИЙСКИ относно станови-
ще на Министерството на околната 
среда и водите по издадено от Ми-
нистерството на енергетиката Разре-
шение № 524 от 13 декември 2019 
г. на „ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС 
ЧЕЛОПЕЧ“ ЕАД (дъщерно друже-
ство на международната минна ком-
пания със седалище в Канада „Дънди 
Прешъс Металс“ Инк.) за търсене и 

проучване на метални полезни изко-
паеми в площ „Свети Никола“, раз-
положена на територията на две об-
ласти (Стара Загора и Пловдив) и на 
пет общини (Стара Загора, Казанлък, 
Павел баня, Братя Даскалови и Бре-
зово) (приложен в стенограма от 26 
юни 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ СТОИЛОВ и ИВАН 
ДИМОВ ИВАНОВ относно постъп-
ващи кланични отпадъци от кланица 
за птици и животински торови маси 
в канализационната система на град 
Стара Загора (приложен в стеногра-
ма от 3 юли 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ СТОИЛОВ и ИВАН 
ДИМОВ ИВАНОВ относно зауства-
не на торови маси в Белославското 
езеро (приложен в стенограма от 3 
юли 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ СТОИЛОВ и ИВАН 
ДИМОВ ИВАНОВ относно съхра-
нение на торови маси (приложен в 
стенограма от 3 юли 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. АТАНАС КОСТАДИНОВ и ЛЮ-
БОМИР БОНЕВ относно общия 
устройствен план на община Созо-
пол и инвестиционно предложение 
Изграждане на курортен комплекс, 
включващ „Алепу Вилидж“ и „Але-
пу-Бриз Вилидж“, както и съпътства-
щата дейност по укрепване на свла-
чище в местността Алепу, землище 
гр. Созопол, общ. Созопол (прило-
жен в стенограма от 10 юли 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВА-
НОВ относно ОВОС на инвести-
ционно предложение „Изграждане 
на свинекомплекс с капацитет 1086 
свине майки, 4992 бр. прасенца до 45 



Четиридесет и четвърто народно събрание144

дни и 11724 прасета за угояване“ в 
землището на с. Ветрище, общ. Шу-
мен (приложен в стенограма от 10 
юли 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. СВЕТЛА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛ-
КОВА относно изпълнение на изис-
кванията на Наредба № 6 от 07.10.2019 
г. за изискванията и контрола върху 
дървесината, която се използва за би-
тово отопление (приложен в стено-
грама от 31 юли 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ СТОИЛОВ и ИВАН 
ДИМОВ ИВАНОВ относно пробле-
ми с третирането на биоразградими-
те отпадъци на РСУО – регион Ва-
рна (приложен в стенограма от 31 
юли 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ЕЛЕНА ПЕШЕВА относно мер-
ки против изпускането на неприятни 
миризми от централата за биогаз до 
село Труд (приложен в стенограма от 
31 юли 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА и 
МИЛКО НЕДЯЛКОВ относно ре-
монтни работи на път със свободен 
достъп „Беклемето – хижа Дермен-
ка“ в Национален парк „Централен 
Балкан“ (приложен в стенограма от 
4 септември 2020 г.).

   Устен отговор в заседанието на 
31 януари 2020 г. на въпрос от н.п. 
ВАСИЛ АНТОНОВ относно депони-
ране на отпадъци в Плевен, внесени 
от Италия.

   Устен отговор в заседанието на 
31 януари 2020 г. на питане от н.п. 
ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА и ЕМИЛ 
ХРИСТОВ относно предприемане на 
мерки от страна на Министерството 
на околната среда и водите за недо-
пускане на нарушения в областта на 

законодателството по управление на 
отпадъците.

   Устен отговор в заседанието на 
28 февруари 2020 г. на въпрос от н.п. 
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ 
относно строителство на завод за 
преработка на отпадъци в община 
Шумен.

   Устен отговор в заседанието на 
14 февруари 2020 г. на въпрос от н.п. 
АНАСТАС ПОПДИМИТРОВ относ-
но трагичното състояние на смети-
щето в кв. „Бистрец“ в гр. Враца.

   Устен отговор в заседанието на 
28 февруари 2020 г. на въпрос от н.п. 
НИКОЛАЙ ИВАНОВ относно скла-
дираните в градовете Враца и Мизия 
отпадъци.

   Устен отговор в заседанието на 
14 февруари 2020 г. на въпрос от н.п. 
МЛАДЕН ШИШКОВ относно екс-
плоатацията на „Депо за неопасни 
отпадъци и Инсталация за биологич-
но разграждане по закрит способ“ на 
територията на с. Шишманци, общ. 
Раковски, обл. Пловдив.

   Устен отговор в заседанието на 
14 февруари 2020 г. на въпрос от н.п. 
ВЕСКА НЕНЧЕВА, ВИОЛЕТА ЖЕ-
ЛЕВА и КРИСТИНА СИДОРОВА 
относно Национален парк „Центра-
лен Балкан“.

   Устен отговор в заседанието на 
28 февруари 2020 г. на въпрос от н.п. 
ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА относно 
закриването и рекултивация на стари-
те общински депа за битови отпадъци 
на територията на област Добрич.

   Устен отговор в заседанието на 
28 февруари 2020 г. на въпрос от н.п. 
КОЛЬО МИЛЕВ относно предпри-
етите мерки от Министерството на 
околната среда и водите за осигуря-
ване на питейна вода от язовир „Асе-
новец“ за град Сливен.
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   Устен отговор в заседанието на 
28 февруари 2020 г. на въпрос от н.п. 
НИКОЛАЙ ТИШЕВ относно коли-
чество питейна вода в язовир „Кам-
чия“ и ВиК мрежата в община Бур-
гас.

   Устен отговор в заседанието на 
28 февруари 2020 г. на въпрос от н.п. 
МАНОЛ ГЕНОВ относно нерегла-
ментирано изпускане на отпадни 
води и изтичането им във водите на 
река Марица на територията на об-
щина Стамболийски.

   Устен отговор в заседанието 
на 28 февруари 2020 г. на въпрос от 
н.п. ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ, АХМЕД 
АХМЕДОВ, АДЛЕН ШЕВКЕД, 
ЕРОЛ МЕХМЕД, СЕВИМ АЛИ и 
ДЖЕЙХАН ИБРЯМОВ относно 
екологосъобразното обезвреждане на 
излезлите от употреба пестициди с 
изтекъл срок на годност от склада в 
с. Звиница, общ. Кърджали.

   Устен отговор в заседанието на 
28 февруари 2020 г. на въпрос от н.п. 
ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ относно на-
казателна процедура срещу България 
заради екологичната мрежа НАТУРА 
2000.

   Устен отговор в заседанието 
на 6 март 2020 г. на въпрос от н.п. 
КРИСТИАН ВИГЕНИН относно 
проблеми при експлоатацията на Ре-
гионалното депо за битови отпадъци 
на град Ямбол.

   Устен отговор в заседанието 
на 6 март 2020 г. на въпрос от н.п. 
ИВАН ЧЕНЧЕВ относно инвести-
ционно предложение за разполагане 
и експлоатация на трошачно-сорти-
ровъчна инсталация за инертни ма-
териали и изграждане на склад за 
съхраняване на строителни материа-
ли в два имота в местността Краище, 
с. Богьовци, общ. Костинброд.

   Устен отговор в заседанието 
на 22 май 2020 г. на въпрос от н.п. 
ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ относно ад-
министративния капацитет на Ми-
нистерството на околната среда и 
водите.

   Устен отговор в заседанието на 
22 май 2020 г. на въпрос от н.п. ЛЮ-
БОМИР БОНЕВ и КРУМ ЗАРКОВ 
относно водоподаването към община 
Перник.

   Устен отговор в заседанието на 
22 май 2020 г. на въпрос от н.п. СТА-
НИСЛАВ СТАНИЛОВ относно въз-
можността за преминаване на На-
ционалния институт по метеорология 
към Министерството на околната 
среда и водите.

   Устен отговор в заседанието 
на 29 май 2020 г. на питане от н.п. 
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ и 
ЛЮБОМИР БОНЕВ относно финан-
совата политика на Министерството 
на околната среда и водите по от-
ношение на инвестиционни и неин-
вестиционни проекти на общините в 
Република България.

   Устен отговор в заседанието 
на 29 май 2020 г. на въпрос от н.п. 
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ 
относно водоподаването към община 
Шумен.

   Устен отговор в заседанието 
на 29 май 2020 г. на въпрос от н.п. 
ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ относно еко-
логосъобразното обезвреждане на из-
лезлите от употреба пестициди с из-
текъл срок на годност в страната.

   Устен отговор в заседанието 
на 12 юни 2020 г. на въпрос от н.п. 
ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ, ЕВДОКИЯ 
АСЕНОВА, ЛЮБОМИР БОНЕВ, 
ИВАН ИБРИШИМОВ и АТАНАС 
КОСТАДИНОВ относно повторно 
публикуване на Проект на Правил-
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ник за изменение на Правилника за 
устройството и дейността на регио-
налните инспекции по околната сре-
да и водите.

   Устен отговор в заседанието на 
12 юни 2020 г. на въпрос от н.п. КРА-
СИМИР ЯНКОВ относно реализа-
ция на проект № BG16:1ОР002-1.0006 
„Подготовка и изпълнение на про-
ект за развитие на инфраструктура-
та за отпадъчни води в агломерация 
к.к. „Златни пясъци“, община Варна, 
финансиран по договор за безвъз-
мездна финансова помощ № BG-
16М1ОР002-1.005-0006-С01 – „Частич-
но изграждане и реконструкция на 
канализационната мрежа в селищно 
образувание „Ален мак“, гр. Варна –  
Етап 2 – Главни колектори 3 и 4“.

   Устен отговор в заседанието на 
3 юли 2020 г. на въпрос от н.п. ЕВ-
ДОКИЯ АСЕНОВА и ЛЮБОМИР 
БОНЕВ относно разрешение за въз-
становяване на аварийното водопо-
даване към град Радомир от каптаж 
„Врелото“ чрез помпена станция 
„Крапец“.

   Устен отговор в заседанието на 
3 юли 2020 г. на въпрос от н.п. СТО-
ЯН БОЖИНОВ относно авиацион-
ния шум от летище София.

   Устен отговор в заседанието 
на 17 юли 2020 г. на въпрос от н.п. 
КОЛЬО МИЛЕВ относно разумното 
ползване на водата от язовир „Жре-
бчево“ и недопускане на екологична 
катастрофа.

   Устен отговор в заседанието 
на 31 юли 2020 г. на въпрос от н.п. 
ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно дейст-
вия на Министерството на околна-
та среда и водите след Решение № 
9658/15.07.2020 г. на Върховния ад-
министративен съд на Република 
България.

ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА,  
министър на земеделието, храните и 
горите:

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. КРАСИМИР ЯНКОВ относно 
основни приоритети на правителство-
то за „Земеделие, храни, рибарство и 
гори“ в Програмата за управление на 
правителството на Република Бълга-
рия за периода 2017 – 2021 г. (прило-
жен в стенограма от 24 януари 2020 
г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно ре-
зултати от проверките по скандала с 
къщите за гости (приложен в стено-
грама от 24 януари 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ СТОИЛОВ относно За-
повед за прилагане на изискванията 
на Директива 91/676/ЕИО за опазва-
не на водите на Република България 
от замърсяване с нитрати от земе-
делски източници, въведени с Наред-
ба № 2 от 13 септември 2007 г. за 
опазване на водите от замърсяване 
с нитрати от земеделски източници 
(приложен в стенограма от 7 февру-
ари 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. СВЕТЛА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛ-
КОВА относно финансовото състоя-
ние на Държавно предприятие „На-
учно-производствен център“ към Сел-
скостопанска академия (приложен в 
стенограма от 14 февруари 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. СВЕТЛА  БЪЧВАРОВА-ПИРАЛ-
КОВА относно разходване на Фонд 
„Инвестиции в горите“ от държавни-
те горски предприятия през 2019 г. 
и плановете за 2020 г. (приложен в 
стенограма от 14 февруари 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. СТЕФАН БУРДЖЕВ относно 
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проверка за изпълнение на договор 
за рехабилитация, ремонт и рекон-
струкция на общинска пътна мрежа 
в община Долни Дъбник (приложен 
в стенограма от 28 февруари 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ, ФИЛИП 
ПОПОВ, АНАСТАС ПОПДИМИ-
ТРОВ, ВАСИЛ АНТОНОВ, ВЕСЕЛА 
ЛЕЧЕВА, ИЛИЯН ТИМЧЕВ, КРУМ 
ЗАРКОВ и СТОЯН МИРЧЕВ относ-
но координирано третиране против 
насекоми (дезинсекция) за дунавски-
те общини (приложен в стенограма 
от 6 март 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. СВЕТЛА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛ-
КОВА и ДАНИЕЛ ЙОРДАНОВ 
относно финансовото състояние на 
Добруджански земеделски институт 
– Генерал Тошево, към Селскосто-
панската академия (приложен в сте-
нограма от 6 март 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ СТОИЛОВ и ИВАН 
ДИМОВ ИВАНОВ относно наруша-
ване на конструктивната цялост на 
предпазна речна дига по поречието 
на река Дунав край с. Ряхово, общ. 
Сливо поле, обл. Русе (приложен в 
стенограма от 27 март 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. КРЪСТИНА ТАСКОВА относно 
двойния стандарт при храните в ЕС 
(приложен в стенограма от 19 юни 
2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. АНДОН ДОНЧЕВ относно опаз-
ване на рибните ресурси (приложен в 
стенограма от 27 март 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. БОРИС ВАНГЕЛОВ относно 
кандидатстване по оперативни про-
грами от села, намиращи се терито-

рията на община Кюстендил (прило-
жен в стенограма от 27 март 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. СВЕТЛА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛ-
КОВА и ВЕСКА НЕНЧЕВА относно 
прилагане на изискванията на Зако-
на за маслодайната роза (приложен в 
стенограма от 27 март 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ВЕСКА НЕНЧЕВА и СВЕТЛА 
БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно 
сроковете за земеделските произво-
дители за подпомагане по линия на 
директните плащания в контекста на 
извънредното положение в страната 
(приложен в стенограма от 13 април 
2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ВЕСКА НЕНЧЕВА и СВЕТЛА 
БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно 
проблеми на розопроизводителите в 
условията на извънредното положе-
ние в страната (приложен в стено-
грама от 13 април 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. СВЕТЛА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛ-
КОВА относно дейността на диагнос-
тичните лаборатории към Българска-
та агенция по безопастност на хра-
ните (приложен в стенограма от 28 
април 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. СВЕТЛА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛ-
КОВА относно действието на Закона 
за мерките и действията по време на 
извънредното положение, обявено с 
Решение на Народното събрание от 
13 март 2020 г. (приложен в стеногра-
ма от 29 април 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ХРИСТО ПРОДАНОВ относ-
но необходимостта от оптимизиране 
на разходите във връзка с кризата, 
настъпила вследствие на световната 
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пандемия от COVID-19 (приложен в 
стенограма от 22 април 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. СВЕТЛА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛ-
КОВА и НИКОЛАЙ ПЕНЕВ относ-
но подкрепата на българските земе-
делски производители в извънредна-
та кризисна ситуация, в съответствие 
с препоръките на Европейската ко-
мисия (приложен в стенограма от 22 
април 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. КРИСТИНА СИДОРОВА относ-
но годишните отчетни събрания на 
кооперациите (приложен в стеногра-
ма от 5 май 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ДИМИТЪР ДАНЧЕВ относно 
несъответствие на обявените условия 
за кандидатстване по Подмярка 4.1.2. 
„Инвестиции в земеделски стопан-
ства по Тематична подпрограма за 
развитие на малки стопанства“ (при-
ложен в стенограма от 8 май 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. КРАСИМИР БОГДАНОВ от-
носно мерките на Министерството 
на земеделието, храните и горите за 
предотвратяване на отравянията на 
пчелни семейства (приложен в сте-
нограма от 29 май 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. АЛЕКСАНДЪР САБАНОВ от-
носно структура на българското зе-
меделие (приложен в стенограма от 
12 юни 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. СВЕТЛА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛ-
КОВА относно осигуряване на вода 
за напояване на земеделските произ-
водители в област Търговище (прило-
жен в стенограма от 26 юни 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ПОЛИНА ЦАНКОВА-ХРИСТО-
ВА относно контрол върху нелегал-

ния внос на продукти за растителна 
защита в страната (приложен в сте-
нограма от 26 юни 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ПОЛИНА ЦАНКОВА-ХРИСТО-
ВА относно акредитация на Цен-
тралната лаборатория за химически 
изисквания и контрол (ЦЛХИК) за 
изследване на пчели и пчелни про-
дукти (приложен в стенограма от 19 
юни 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно ро-
лята и участието на българското Ми-
нистерство на земеделието, храните 
и горите в „сделката“, при която Бъл-
гария получи 15 тона медицински 
консумативи и храна от Обединените 
арабски емирства (приложен в сте-
нограма от 26 юни 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ СТОИЛОВ относно 
Програма за ограничаване и предо-
твратяване на замърсяването с ни-
трати от земеделски източници в уяз-
вимите зони за четиригодишен пе-
риод (приложен в стенограма от 26 
юни 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. РУМЕН ГЕОРГИЕВ относно 
неизпълнението на изискванията на 
чл. 192 и чл. 194 от Закона за водите, 
въведени с изменението на Закона 
(ДВ бр. 58/2015 г.), целящи в т.ч. и 
осигуряване въвеждането на принци-
па „замърсителят плаща“ и въвежда-
не на законовите механизми за въз-
становяване на разходите за опазване 
на околна среда с цел предотвратя-
ване на нитратните замърсявания на 
подпочвените води и тези произтича-
щи от амониевите замърсявания на 
атмосферата и последващите от това 
изменения на климата, вследствие 
прилагането на нитратни торове в 
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земеделието (приложен в стенограма 
от 10 юли 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. РУМЕН ГЕОРГИЕВ относно 
неизпълнението на мерки по Прио-
ритетна област 5 за насърчаване на 
ефективността на използване на ре-
сурсите и подкрепа на прехода към 
нисковъглеродна и устойчива на из-
менението на климата икономика от 
Програмата за развитие на селските 
райони на Република България 2014 
–2020 г., в светлината на целите, зало-
жени в разработваните на национал-
но ниво и на ниво ЕС визии, стра-
тегии, програми, насоки за развитие 
в областите околна среда, селско 
стопанство, енергетика и икономика, 
регионални политики, човешки ре-
сурси и др., за следващия програмен 
период и до 2030 г. (приложен в сте-
нограма от 10 юли 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ СТОИЛОВ и ИВАН 
ДИМОВ ИВАНОВ относно съхра-
нение на торови маси в инсталации 
за интензивно отглеждане на птици 
(приложен в стенограма от 3 юли 
2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ СТОИЛОВ относно по-
зволителни за бране на цвят от Липи, 
включени в Приложение към чл. 1, 
ал. 2 в списък на лечебните расте-
ния, които попадат под разпоредбите 
на Закона за лечебните растения в 
защитена зона BG0000173 – „Остров-
че“ в землището на с. Градина, общ. 
Лозница, обл. Разград и с. Островче, 
общ. Разград, обл. Разград (прило-
жен в стенограма от 10 юли 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. СМИЛЯНА НИТОВА-КРЪСТЕ-
ВА относно такса „дезинфекция“ на 
ГКПП „Капитан Андреево“ (прило-
жен в стенограма от 24 юли 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. СВЕТЛА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛ-
КОВА относно прилагането на Зако-
на за публичните предприятия (при-
ложен в стенограма от 24 юли 2020 
г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. СВЕТЛА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛ-
КОВА относно нерегламентирания 
внос на препарати за растителна за-
щита и използването им в земеде-
лието (приложен в стенограма от 24 
юли 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. СВЕТЛА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛ-
КОВА относно подпомагане на сек-
тор „Свиневъдство“ (приложен в сте-
нограма от 24 юли 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. СВЕТЛА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛ-
КОВА относно прилагане на Наредба 
№ 6 от 07.10.2019 г. за изискванията 
и контрола върху дървесината, коя-
то се използва за битово отопление 
(приложен в стенограма от 24 юли 
2020 г.).

   Устен отговор в заседанието на 
7 февруари 2020 г. на въпрос от н.п. 
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ и 
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКО-
ВА относно състоянието на язовир 
„Тича“.

   Устен отговор в заседанието на 
7 февруари 2020 г. на въпрос от н.п. 
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКО-
ВА относно процедура за изкупуване 
на гори на физически лица от дър-
жавните предприятия.

   Устен отговор в заседанието 
на 6 март 2020 г. на въпрос от н.п. 
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКО-
ВА, относно финансовото състоя-
ние на „Напоителни системи“ ЕАД 
и възможността за реализиране на 
проекти по Мярка 4.3 от Програмата 
за развитие на селските райони.
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   Устен отговор в заседанието 
на 6 март 2020 г. на въпрос от н.п. 
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКО-
ВА и ДАНИЕЛ ЙОРДАНОВ относ-
но нови изисквания за идентифика-
ция на животни в срок до 31 март 
2020 г.

   Устен отговор в заседанието на 
15 май 2020 г. на въпрос от н.п. СТО-
ЯН БОЖИНОВ относно територи-
ално поделение „Държавно горско 
стопанство Първомай“.

   Устен отговор в заседанието 
на 29 май 2020 г. на въпрос от н.п. 
КРИСТИНА СИДОРОВА относно 
увеличаване на случаите на Ку-треска.

   Устен отговор в заседанието на 
29 май 2020 г. на въпрос от н.п. ПО-
ЛИНА ЦАНКОВА-ХРИСТОВА от-
носно случаи на установена масова 
смъртност на пчелни семейства в об-
ласт Плевен.

   Устен отговор в заседанието 
на 18 юни 2020 г. на въпрос от н.п. 
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКО-
ВА, ЧАВДАР ВЕЛИНОВ и ВАСИЛ 
АНТОНОВ относно проблеми в сек-
тор пчеларство и тяхното разреша-
ване.

   Устен отговор в заседанието 
на 18 юни 2020 г. на въпрос от н.п. 
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКО-
ВА и ВЕСКА НЕНЧЕВА относно 
финансовата подкрепа и защита на 
малките и средните розопроизводи-
тели, в контекста на кризата, свърза-
на с пандемията на COVID-19.

   Устен отговор в заседанието 
на 18 юни 2020 г. на въпрос от н.п. 
АЛЕКСАНДЪР САБАНОВ относно 
субсидии за зеленчукопроизводители-
те.

   Устен отговор в заседанието 
на 18 юни 2020 г. на въпрос от н.п. 
АЛЕКСАНДЪР САБАНОВ относно 

предстоящи протести на рибарите в 
река Дунав.

   Устен отговор в заседанието 
на 18 юни 2020 г. на въпрос от н.п. 
КРИСТИАН ВИГЕНИН относно 
проблеми, свързани с опазването на 
пчелините и пчелните семейства в 
България.

   Устен отговор в заседанието 
на 18 юни 2020 г. на въпрос от н.п. 
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКО-
ВА и НИКОЛАЙ ПЕНЕВ относно 
регистрацията на „животновъдни 
обекти – лични стопанства“.

   Устен отговор в заседанието 
на 18 юни 2020 г. на въпрос от н.п. 
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКО-
ВА и НИКОЛАЙ  ПЕНЕВ относно 
подкрепата за малките земеделски 
стопанства в сектор „Плодове и зе-
ленчуци“ за 2019 г.

   Устен отговор в заседанието 
на 18 юни 2020 г. на въпрос от н.п. 
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКО-
ВА и ДОРА ЯНКОВА относно мерки 
за преодоляване на COVID-19 в гор-
ския сектор.

   Устен отговор в заседанието 
на 18 юни 2020 г. на въпрос от н.п. 
СМИЛЯНА НИТОВА-КРЪСТЕВА 
относно команден пункт за борба с 
градушките в Хасково.

   Устен отговор в заседанието 
на 26 юни 2020 г. на въпрос от н.п. 
СМИЛЯНА НИТОВА-КРЪСТЕВА 
относно злоупотребите с декларира-
ните площи за производство на зе-
ленчуци в Хасковска област.

   Устен отговор в заседанието на 
10 юли 2020 г. на въпрос от н.п. КО-
ЛЬО МИЛЕВ относно ползването на 
водата от язовир „Жребчево“.

РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ,  
министър на транспорта, информа-
ционните технологии и съобщенията:
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   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. КРАСИМИР ЯНКОВ относно 
основни приоритети на правител-
ството за „Транспорт“ в Програмата 
за управление на правителството на 
Република България за периода 2017 
– 2021  г. (приложен в стенограма от 
17 януари 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ  СВИЛЕНСКИ относ-
но таксиметров превоз на пътници 
(приложен в стенограма от 28 февру-
ари 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос 
от н.п. ГЕОРГИ  СВИЛЕНСКИ и 
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ 
относно нерегламентиран превоз на 
пътници (приложен в стенограма от 
28 февруари 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ СТОИЛОВ и ИВАН 
ДИМОВ ИВАНОВ относно дейност-
та на Главна дирекция „Гражданско 
въздухоплавателна администрация 
(приложен в стенограма от 6 март 
2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ИВАН ЧЕНЧЕВ относно транс-
портната връзка на селата Опицвет, 
Безден и Богьовци със София (прило-
жен в стенограма от 27 март 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. АЛЕКСАНДЪР СИДИ и ДЕАН 
СТАНЧЕВ относно регистрирани 
транспортни фирми, неотговарящи 
на условията на Закона за автомо-
билните превози (приложен в стено-
грама от 27 март 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ХРИСТО ПРОДАНОВ относ-
но необходимостта от оптимизиране 
на разходите във връзка с кризата, 
настъпила вследствие на световната 
пандемия от COVID-19 (приложен в 
стенограма от 22 април 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ДИМИТЪР ДАНЧЕВ и РОСЕН 
МАЛИНОВ относно мерки за нама-
ляване въздействието на авиацион-
ния шум върху близко разположени-
те до летище София жилищни райо-
ни (приложен в стенограма от 4 май 
2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ИВАН ВЪЛКОВ относно конце-
сията на летище София (приложен в 
стенограма от 7 май 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ВИОЛЕТА ЖЕЛЕВА и ДИМИ-
ТЪР ДАНЧЕВ относно данни от 
Единна информационна точка по За-
кона за електронните съобщителни 
мрежи и физическа инфраструктура 
(приложен в стенограма от 7 май 
2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ЕЛЕНА ПЕШЕВА относно етап 
на въвеждане на 5G технологията 
(приложен в стенограма от 13 май 
2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВА-
НОВ относно разпространение на 
печата в област Шумен (приложен в 
стенограма от 26 юни 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ФИЛИП ПОПОВ и ДИМИТЪР 
ДАНЧЕВ относно извършване на 
товарни превози от жп гара Видин 
(приложен в стенограма от 3 юли 
2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ДОРА ЯНКОВА относно състоя-
нието на летище София (приложен в 
стенограма от 17 юли 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ СТОИЛОВ, ДИМИ-
ТЪР ДАНЧЕВ и ИВАН ДИМОВ 
ИВАНОВ относно Изпълнителна 
агенция „Автомобилна администра-
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ция“ (приложен в стенограма от 31 
юли 2020 г.).

   Устен отговор в заседанието на 
17 януари 2020 г. на въпрос от н.п. 
РУМЕН ГЕЧЕВ относно държавното 
участие в „Български морски флот“ 
ЕАД.

   Устен отговор в заседанието 
на 6 март 2020 г. на питане от н.п. 
ДОРА ЯНКОВА относно осигурява-
не на качествени и достъпни общест-
вени пътнически услуги.

   Устен отговор в заседанието на 
10 юли 2020 г. на въпрос от н.п. ЯВОР 
БОЖАНКОВ относно изграждането 
на т.нар. Дунав мост 3, свързващ ру-
мънския град Зимнич и българския 
град Свищов.

   Устен отговор в заседанието на 
10 юли 2020 г. на въпрос от н.п. ДИ-
МИТЪР ДАНЧЕВ относно авиацио-
нен шум върху близко разположените 
до летище София жилищни райони.

   Устен отговор в заседанието 
на 24 юли 2020 г. на въпрос от н.п. 
ИВАН ЧЕНЧЕВ относно продължа-
ващо вече четири месеца отсъствие 
на транспортни връзки в 18 села в 
община Драгоман.

ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА,  
министър на енергетиката:

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. КРАСИМИР ЯНКОВ относно 
основни приоритети на правител-
ството за „Енергетика“ в Програмата 
за управление на правителството на 
Република България за периода 2017 
– 2021 г. (приложен в стенограма от 
24 януари 2020 г.).

   Писмен отговор на питане от 
н.п. ДРАГОМИР СТОЙНЕВ и ТА-
СКО ЕРМЕНКОВ относно полити-
ката на правителството в областта на 
гарантиране на газовите доставки на 

България (приложен в стенограма от 
13 март 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ АНДРЕЕВ относно ин-
вестиционно намерение на „Дънди 
Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД за 
площ „Свети Никола“ на територия-
та на общините Павел Баня, Стара 
Загора, Казанлък и Братя Даскалови 
(приложен в стенограма от 27 март 
2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. БОРИС КЪРЧЕВ и РАДОСТИН 
ТАНЕВ относно инвестиционно на-
мерение на дружеството „Дънди 
Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД за 
площ „Свети Никола“ на територия-
та на общините Стара Загора, Казан-
лък, Павел баня, Братя Даскалови и 
Брезово (приложен в стенограма от 
27 март 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА 
и ДАНИЕЛ ЙОРДАНОВ относно 
изкупуване на електроенергия от из-
гарянето на боклук двойно над па-
зарната цена (приложен в стеногра-
ма от 31 март 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. КРИСТИАН ВИГЕНИН относ-
но предоставяне на възможност на 
битовите потребители да бъдат едно-
временно и потребители, и генерато-
ри на електроенергия (приложен в 
стенограма от 24 април 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ХРИСТО ПРОДАНОВ относ-
но необходимостта от оптимизиране 
на разходите във връзка с кризата, 
настъпила вследствие на световната 
пандемия от COVID-19 (приложен в 
стенограма от 24 април 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ВАСИЛ АНТОНОВ относно за-
вършване на проекта за строеж на 
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АЕЦ „Белене“ (приложен в стеногра-
ма от 12 май 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ АНДРЕЕВ относно ин-
вестиционно намерение на „Дънди 
Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД за 
търсене и проучване на метални по-
лезни изкопаеми за площ „Свети Ни-
кола“, на територията на общините 
Павел Баня, Стара Загора, Казанлък, 
Братя Даскалови и Брезово (прило-
жен в стенограма от 31 юли 2020 г.).

   Устен отговор в заседанието на 
17 януари 2020 г. на въпрос от н.п. 
КРАСЕН КРЪСТЕВ относно кадро-
во обезпечение на АЕЦ „Козлодуй“ 
ЕАД в условие на дългосрочна екс-
плоатация.

   Устен отговор в заседанието 
на 24 януари 2020 г. на питане от 
н.п. ТАСКО ЕРМЕНКОВ, ЖЕЛЬО 
БОЙЧЕВ, ВИОЛЕТА ЖЕЛЕВА и 
АТАНАС КОСТАДИНОВ относно 
политиката на Министерството на 
енергетиката по отношение на бъде-
щето на въглищните топлоелектри-
чески централи в България.

   Устен отговор в заседанието на 
31 януари 2020 г. на въпрос от н.п. 
ИВО ХРИСТОВ относно лиценз за 
изграждане на АЕЦ „Белене“.

   Устен отговор в заседанието на 
21 февруари 2020 г. на въпрос от н.п. 
НИКОЛАЙ ИВАНОВ относно пре-
късване в електрозахранването в об-
ласт Враца.

   Устен отговор в заседанието 
на 21 февруари 2020 г. на въпрос от 
н.п. ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА и 
МИЛКО НЕДЯЛКОВ относно поли-
тиката на Министерството на енерге-
тиката по контрола на инвестицион-
ната дейност и ремонтните работи на 
дружество „ЧЕЗ-България“ АД.

   Устен отговор в заседанието на 

12 юни 2020 г. на въпрос от н.п. ВА-
СИЛ АНТОНОВ и ЧАВДАР ВЕЛИ-
НОВ относно процедура за избор на 
стратегически инвеститор за проект 
АЕЦ „Белене“.

   Устен отговор в заседанието на 
3 юли 2020 г. на въпрос от н.п. ГЕ-
ОРГИ ГЬОКОВ, МАНОЛ ГЕНОВ, 
ВЕСКА НЕНЧЕВА, ДРАГОМИР 
СТОЙНЕВ и ГЕОРГИ ТЪРНОВА-
ЛИЙСКИ относно издадено Разре-
шение № 524 от 13 декември 2019 
г. на „ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС 
ЧЕЛОПЕЧ“ ЕАД (дъщерно друже-
ство на международната минна ком-
пания със седалище в Канада – „Дън-
ди Прешъс Металс“ Инк.) за търсе-
не и проучване на метални полезни 
изкопаеми в площ „Свети Никола“, 
разположена на територията на две 
области (Стара Загора и Пловдив) и 
на пет общини (Стара Загора, Казан-
лък, Павел баня, Братя Даскалови и 
Брезово) и сериозното обществено 
недоволство от това.

   Устен отговор в заседанието на 
24 юли 2020 г. на въпрос от н.п. ЦВЕ-
ТАН ТОПЧИЕВ и ФИЛИП ПОПОВ 
относно газифициране на град Видин 
и областта.

КРАСЕН КРАЛЕВ,  
министър на младежта и спорта:

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. КРАСИМИР ЯНКОВ относно 
основни приоритети на правител-
ството за „Младежта и спорта“ в 
Програмата за управление на прави-
телството на Република България за 
периода 2017 – 2021 г. (приложен в 
стенограма от 24 януари 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. АЛЕКСАНДЪР МАЦУРЕВ от-
носно състезания, включени в Про-
грамата за финансово подпомагане 
на дейности по провеждане на до-
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макинства на международни спортни 
състезания на територията на Репу-
блика България за 2020 г. (приложен 
в стенограма от 21 февруари 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ИВАН ЧЕНЧЕВ и ВЕСЕЛА ЛЕ-
ЧЕВА относно мерките и стратегията, 
които Министерството на младежта 
и спорта ще предприеме във връзка 
с извънредната ситуация (приложен 
в стенограма от 2 април 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ХРИСТО ПРОДАНОВ относ-
но необходимостта от оптимизиране 
на разходите във връзка с кризата, 
настъпила вследствие на световната 
пандемия от COVID-19 (приложен в 
стенограма от 16 април 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос 
от н.п. ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ и 
ИВАН ВЪЛКОВ относно икономи-
чески мерки на Министерството на 
младежта и спорта за намаляване на 
ефекта от пандемията на COVID-19 
(приложен в стенограма от 5 май 
2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. БОРЯНА ГЕОРГИЕВА относно 
интеграция на бежанците в Републи-
ка България чрез спорт (приложен в 
стенограма от 5 юни 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. МАНОИЛ МАНЕВ относно фе-
дерации, които нямат издаден лиценз 
(приложен в стенограма от 5 юни 
2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА 
относно разходване на гласуваните в 
държавния бюджет за 2020 г. за функ-
ция „Здравеопазване“ в бюджета на 
Министерството на младежта и спор-
та, в размер на 200 хил. лв. (прило-
жен в стенограма от 3 юли 2020 г.).

   Устен отговор в заседанието на 

17 януари 2020 г. на въпрос от н.п. 
АЛЕКСАНДЪР СИМОВ и НИКО-
ЛАЙ ЦОНКОВ относно позицията 
на Министерството на младежта и 
спорта относно решение на Светов-
ната антидопингова агенция (УАДА) 
за отнемане на правата на руските 
спортисти за участие на световни и 
олимпийски първенства.

   Устен отговор в заседанието 
на 13 март 2020 г. на въпрос от н.п. 
ВЕСЕЛА ЛЕЧЕВА относно опреде-
лянето на минималните размери на 
ежегодните парични средства за фи-
зическа активност, физическо възпи-
тание, спорт и спортно-туристическа 
дейност на деца и учащи в институ-
ции в системата на предучилищното 
и училищното образование и във ви-
сшите училища.

   Устен отговор в заседанието 
на 13 март 2020 г. на въпрос от н.п. 
ДОРА ЯНКОВА относно възможнос-
ти за финансиране на спортна зала 
в двора на СОУ „Хр. Ботев“ – с. Че-
пинци, общ. Рудозем.

   Устен отговор в заседанието на 
13 март 2020 г. на въпрос от н.п. ТЕ-
ОДОРА ХАЛАЧЕВА относно сред-
ствата за спорт на децата в детски-
те градини, учениците и студентите, 
осигурявани от държавата.

   Устен отговор в заседанието 
на 13 март 2020 г. на въпрос от н.п. 
ИРЕНА АНАСТАСОВА относно про-
веден конкурс за директор на Дър-
жавно спортно училище „Ген. Влади-
мир Стойчев“ – София.

   Устен отговор в заседанието 
на 13 март 2020 г. на въпрос от н.п. 
ИВАН ЧЕНЧЕВ, ГЕОРГИ ГЬОКОВ 
и АЛЕКСАНДЪР ПАУНОВ относно 
Държавния спортен тотализатор.

   Устен отговор в заседанието 
на 13 март 2020 г. на въпрос от н.п. 
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ИВАН ЧЕНЧЕВ относно медицин-
ско обезпечаване на всички нива и 
форми на българските футболни сре-
щи.

   Устен отговор в заседанието на 
29 май 2020 г. на въпрос от н.п. НИ-
КОЛА ДИНКОВ относно оказване 
на финансова помощ от Министер-
ството на младежта и спорта чрез 
Българския футболен съюз (БФС) на 
отборите от трета аматьорска лига 
на Република България.

   Устен отговор в заседанието на 
12 юни 2020 г. на въпрос от н.п. ВА-
СИЛ АНТОНОВ, КОЛЬО МИЛЕВ, 
ХРИСТО ПРОДАНОВ и МИХА-
ИЛ ХРИСТОВ относно финансовото 
подпомагане дейността на спортните 
клубове и федерации съгласно изис-
кванията на Закона за физическото 
възпитание и спорта.

   Устен отговор в заседанието 
на 26 юни 2020 г. на въпрос от н.п. 
ИРЕНА АНАСТАСОВА относно из-
вършена проверка на дейността на 
Борис Борисов – директор на дър-
жавно спортно училище „Ген. Влади-
мир Стойчев“ – София.

   Устен отговор в заседанието на 
26 юни 2020 г. на въпрос от н.п. ВА-
СИЛ АНТОНОВ, КОЛЬО МИЛЕВ 
и ХРИСТО ПРОДАНОВ относно 
борбата с допинга при провеждане 
на държавна политика в областта на 
младежта и спорта.

   Устен отговор в заседанието на 
17 юли 2020 г. на въпрос от н.п. ДРА-
ГОМИР СТОЙНЕВ относно мерки-
те при провеждане на спортни меро-
приятия.

ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ,  
министър на финансите:

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ЯВОР БОЖАНКОВ относно 
декларираните суми към НАП по 

чл.73, ал.1 от ЗДДФЛ (приложен в 
стенограма от 17 януари 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. КРАСИМИР ЯНКОВ относно 
основни приоритети на правител-
ството за „Финанси“ в Програмата 
за управление на правителството на 
Република България за периода 2017 
– 2021 г. (приложен в стенограма от 
24 януари 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ВАЛЕНТИНА  НАЙДЕНОВА 
относно стопанската и нестопанска-
та дейност, реализирана от лечебни-
те заведания в Република България 
(приложен в стенограма от 7 февру-
ари 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ СТОИЛОВ и ИВАН 
ДИМОВ ИВАНОВ относно сигнал с 
№ 94-А230/10.08.2017 г. до Национал-
ната агенция за приходите за неред-
ности и измами с еврофондове (при-
ложен в стенограма от 14 февруари 
2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ относно 
Решение № 774/07.11.2003 г. на Ми-
нистерски съвет на Република Бъл-
гария (приложен в стенограма от 7 
февруари 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно из-
плащането на присъдена на ненавър-
шили пълнолетие лица издръжка от 
държавата (приложен в стенограма 
от 7 февруари 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВА-
НОВ относно финансовото състоя-
ние на община Каолиново за 2019 г. 
(приложен в стенограма от 7 февру-
ари 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВА-
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НОВ относно финансовото състоя-
ние на община Шумен за 2019 г. 
(приложен в стенограма от 7 февру-
ари 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВА-
НОВ относно финансовото състоя-
ние на община Каспичан за 2019 г. 
(приложен в стенограма от 7 февру-
ари 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВА-
НОВ относно финансовото състоя-
ние на община Смядово за 2019 г. 
(приложен в стенограма от 7 февру-
ари 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВА-
НОВ относно финансовото състоя-
ние на община Нови Пазар за 2019 г. 
(приложен в стенограма от 7 февру-
ари 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВА-
НОВ относно финансовото състоя-
ние на община Велики Преслав за 
2019 г. (приложен в стенограма от 7 
февруари 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВА-
НОВ относно финансовото състоя-
ние на община Хитрино за 2019 г. 
(приложен в стенограма от 7 февру-
ари 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВА-
НОВ относно финансовото състояние 
на община Венец за 2019 г. (приложен 
в стенограма от 7 февруари 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВА-
НОВ относно финансовото състоя-
ние на община Върбица за 2019 г. 
(приложен в стенограма от 7 февру-
ари 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВА-
НОВ относно финансовото състоя-
ние на община Никола Козлево за 
2019 г. (приложен в стенограма от 7 
февруари 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ, АЛЕКСАН-
ДЪР ПАУНОВ, ДОРА ЯНКОВА, 
ИВАН ЧЕНЧЕВ, МАНОЛ ГЕНОВ, 
РУМЕН ГЕОРГИЕВ и НИКОЛАЙ 
АЛЕКСАНДРОВ относно неизпъл-
нение на подписаното и одобрено 
на 11 декември 2013 г. споразумение 
за прекратяване на наказателното 
производство по реда на чл. 384 от 
НПК, одобрено с протоколно опре-
деление от същата дата, постановено 
по НОХД № 18960/2013 г. по описа 
на СРС, НО, 101-ви състав, касаещо 
връщане на задържана сума в размер 
на 407 600 (четиристотин и седем 
хиляди и шестстотин) евро, с обща 
левова равностойност 797 196,31 (се-
демстотин деветдесет и седем хиля-
ди сто деветдесет и шест лева и 31 
стотинки) на собственика є – Боли-
варското правителство на Венецуела, 
Министерство на народната власт за 
спорта, Национален спортен инсти-
тут (приложен в стенограма от 28 
февруари 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ относно 
данък върху таксиметров превоз на 
пътници (приложен в стенограма от 
28 февруари 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. АЛЕКСАНДЪР СИМОВ и ГЕ-
ОРГИ ГЬОКОВ относно гарантира-
но ли е изплащането на печалбите 
от лотарийните игри, които се орга-
низират от фирми, контролирани от 
Васил Божков (приложен в стеногра-
ма от 28 февруари 2020 г.).
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   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ДАНИЕЛА  ДАРИТКОВА-ПРО-
ДАНОВА относно задълженията на 
община Рудозем (приложен в стено-
грама от 28 февруари 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ЛАЛО КИРИЛОВ относно дохо-
дите от сеньораж (приложен в стено-
грама от 28 февруари 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. КРИСТИАН ВИГЕНИН относ-
но размер на средствата, които се 
превалутират от лева в евро и обра-
тно, както и на заплатените за това 
такси (приложен в стенограма от 13 
март 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. АНТОН КУТЕВ относно сиг-
нал до НАП за проверка на фирмата 
Ema Bgs SL (приложен в стенограма 
от 27 март 2020 г.).

   Писмен отговор на питане от 
н.п. РУМЕН ГЕЧЕВ относно орга-
низацията и надеждността на обмена 
на данни между Агенция „Митници“ 
и Националния статистически инсти-
тут (приложен в стенограма от 2 ап-
рил 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. РУМЕН ГЕЧЕВ относно възна-
гражденията на членовете на Коми-
сията по хазарта (приложен в стено-
грама от 27 март 2020 г.).

   Писмен отговор на питане от 
н.п. РУМЕН ГЕЧЕВ относно реал-
ния размер на дължимите към бю-
джета плащания на такси и данъци 
от лицензираните от Държавната 
комисия по хазарта (ДКХ) фирми в 
хазартния бизнес (приложен в стено-
грама от 2 април 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно хи-
лядите търговци от цялата страна, за-
купили лотарийни билети на „Нацио-

нална лотария“ и техните проблеми 
след прекратяване на дейността на 
организатора (приложен в стеногра-
ма от 30 март 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ДОРА ЯНКОВА относно изпла-
щане на задължения от държавата и 
общините към строителните фирми 
(приложен в стенограма от 6 април 
2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ДОРА ЯНКОВА относно броя на 
кметовете на кметства и кметски на-
местници, финансирани от държав-
ния бюджет за 2020 г. (приложен в 
стенограма от 2 април 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. КРИСТИНА СИДОРОВА относ-
но спазване на разпоредбата на чл. 6 
от Закона за мерките и действията по 
време на извънредното положение, 
обявено с решение на Народното съ-
брание от 13 март 2020 г., от страна 
на небанковите финансови институ-
ции, регистрирани в БНБ (приложен 
в стенограма от 13 април 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно от-
ражението на ниските цени на го-
ривата върху държавния бюджет на 
Република България за 2020 г. (при-
ложен в стенограма от 15 април 2020 
г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно це-
ната на горивата за крайния потре-
бител (приложен в стенограма от 21 
април 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ДОРА ЯНКОВА относно нату-
ралните показатели в бюджетите на 
българските общини за 2020 г. (прило-
жен в стенограма от 21 април 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ХРИСТО ПРОДАНОВ относ-
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но необходимостта от оптимизиране 
на разходите във връзка с кризата, 
настъпила вследствие на световната 
пандемия от COVID-19 (приложен в 
стенограма от 27 април 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. РУМЕН ГЕЧЕВ относно кон-
кретни реализиращи се проекти от 
дейността на „Фонда на фондовете“ 
(приложен в стенограма от 29 април 
2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. КРИСТИАН ВИГЕНИН относ-
но присъединяване на България към 
ERM II и евентуален достъп до фи-
нансова подкрепа за преодоляване 
на последиците от пандемията на 
COVID-19 (приложен в стенограма 
от 12 май 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ЕЛЕНА ПЕШЕВА относно ком-
пенсация за притежателите на винет-
ки, които поради извънредното поло-
жение нямат възможност да пътуват 
(приложен в стенограма от 11 май 
2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. БОРЯНА ГЕОРГИЕВА относно 
размер на събраните глоби по Закона 
за движение по пътищата, изпратени 
към НАП за принудителното им съ-
биране (приложен в стенограма от 22 
май 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ЕЛЕНА ПЕШЕВА относно ком-
пенсация на общините поради загуби 
по време на извънредното положе-
ние (приложен в стенограма от 22 
май 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно пен-
сиите от задължителното пенсион-
но осигуряване в частните фондове 
(приложен в стенограма от 29 май 
2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 

н.п. ПЕТЪР КЪНЕВ и ИВО ХРИ-
СТОВ относно извършването на ре-
монтни дейности на ГКПП Малко 
Търново (приложен в стенограма от 
29 май 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ЦВЕТАН ТОПЧИЕВ и ФИЛИП 
ПОПОВ относно финансовото със-
тоянието на общините в област Ви-
дин (приложен в стенограма от 5 
юни 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ относ-
но постъпленията в бюджета на Ми-
нистерството на културата по § 32 от 
Преходните и заключителните разпо-
редби на ЗИД на Закона за хазарта 
(ДВ. бр. 1/2014 г.) за 2017 г., 2018 г. и 
2019 г. (приложен в стенограма от 12 
юни 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ДОРА ЯНКОВА относно леги-
тимността на финансовите отчети, 
подадени в НАП (приложен в стено-
грама от 19 юни 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ДОРА ЯНКОВА относно леги-
тимността на финансовите отчети на 
всички юридически лица, които със-
тавят финансови отчети (приложен в 
стенограма от 19 юни 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ДОРА ЯНКОВА относно ефек-
тивния контрол на финансовите от-
чети (приложен в стенограма от 19 
юни 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА 
относно приходите за допълнително 
предоставени услуги от лечебните за-
ведения по чл. 5 от Закона за лечеб-
ните заведения (приложен в стено-
грама от 3 юли 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно при-
лагането на разпоредбата на чл. 53, 
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ал. 3 от Закона за здравето (прило-
жен в стенограма от 17 юли 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. РУМЕН ГЕЧЕВ относно раз-
работка на концепция и проектоза-
кон за развитие на хазарта от 2015 г. 
(приложен в стенограма от 17 юли 
2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. КРАСИМИР ЯНКОВ относно 
разходваните финансови средства с 
постановления, решения и разпореж-
дания на Министерския съвет извън 
утвърдените в законите за държавния 
бюджет за 2017 г., 2018 г., 2019 г. и 
2020 г. (приложен в стенограма от 10 
юли 2020 г.).

   Устен отговор в заседанието на 
17 януари 2020 г. на питане от н.п. 
НИКОЛАЙ ЦОНКОВ и АНТОН 
КУТЕВ относно планирани и изпъл-
нени политики чрез бюджета.

   Устен отговор в заседанието на 
28 февруари 2020 г. на питане от н.п. 
ПАВЕЛ ШОПОВ относно влизане 
на страната ни в еврозоната.

   Устен отговор в заседанието на 
28 февруари 2020 г. на въпрос от н.п. 
РУМЕН ГЕЧЕВ относно огромни 
щети за бюджета от несъбрани такси 
от фирми в хазартния бизнес.

   Устен отговор в заседанието на 
28 февруари 2020 г. на въпрос от н.п. 
ГЕОРГИ ГЬОКОВ, ФИЛИП ПО-
ПОВ, АНАСТАС ПОПДИМИТРОВ, 
ВАСИЛ АНТОНОВ, КРУМ ЗАРКОВ 
и СТОЯН МИРЧЕВ относно коорди-
нирано третиране против насекоми 
(дезинсекция) за дунавските общини.

   Устен отговор в заседанието на 
29 май 2020 г. на въпрос от н.п. РУ-
МЕН ГЕЧЕВ относно организацията 
на контрола за събиране на дължи-
мите към бюджета плащания на да-
нъци и такси от Държавната коми-

сия по хазарта от фирмите в хазарт-
ния бизнес.

   Устен отговор в заседанието на 
19 юни 2020 г. на питане от н.п. РУ-
МЕН ГЕЧЕВ и ГЕОРГИ СВИЛЕН-
СКИ относно „нова концепция за 
облагане на хазартните игри“, декла-
рирана от министъра на финансите 
Владислав Горанов през месец март 
2016 г.

   Устен отговор в заседанието 
на 19 юни 2020 г. на въпрос от н.п. 
АЛЕКСАНДЪР ПАУНОВ и АНТОН 
КУТЕВ относно облагането на лота-
рийните игри.

ЕМИЛ КАРАНИКОЛОВ,  
министър на икономиката:

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. КРАСИМИР ЯНКОВ относно 
основни приоритети на правител-
ството за „Икономика“ в Програмата 
за управление на правителството на 
Република България за периода 2017 
– 2021 г. (приложен в стенограма от 
24 януари 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. КРУМ ЗАРКОВ и СТЕФАН 
БУРДЖЕВ относно актуално състоя-
ние на „Монтажи“ ЕАД (приложен 
в стенограма от 7 февруари 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. КРУМ ЗАРКОВ и СТЕФАН 
БУРДЖЕВ относно оползотворяване 
на средствата, отпуснати на „Държав-
на консолидационна компания“ ЕАД 
– София, за възлагане на ремонт и 
реконструкции на язовири (приложен 
в стенограма от 7 февруари 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА 
относно техническото и екслоата-
ционното състояние на язовирите в 
област Пазарджик (приложен в сте-
нограма от 7 февруари 2020 г.).
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   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. КРИСТИНА  СИДОРОВА и ГЕ-
ОРГИ СТОИЛОВ относно доставка 
на дървесина, вътрешнообщностни и 
от трети страни (приложен в стено-
грама от 27 март 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ СТОИЛОВ и ИВАН 
ДИМОВ ИВАНОВ относно втеч-
нен нефтен газ пропан-бутан /LPG/ 
и стойността му до крайния потре-
бител (приложен в стенограма от 30 
март 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно на-
меренията на „Държавна консоли-
дационна компания“ ЕАД за бъде-
щето на летище Стара Загора и на 
огромния имот (частна държавна 
собственост) от 1187 дка земя и 93 
сгради (приложен в стенограма от 9 
април 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ВИОЛЕТА ЖЕЛЕВА относно 
разширяване на производство на 
предпазни маски в условията и за 
целите на обявеното в страната из-
вънредно положение и спазване на 
нормативите за качество и изработка 
(приложен в стенограма от 10 април 
2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ХРИСТО ПРОДАНОВ относно 
дейността по кредитиране на „Бъл-
гарска банка за развитие“ АД (при-
ложен в стенограма от 22 април 2020 
г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ХРИСТО ПРОДАНОВ относно 
отпуснат кредит от „Българска банка 
за развитие“ АД на стойност 75 млн. 
лв. на „Свети Георги груп“ (прило-
жен в стенограма от 22 април 2020 
г.).

   Писмен отговор на въпрос от 

н.п. ВЕСКА НЕНЧЕВА относно 
„ВМЗ“ ЕАД – Сопот (приложен в 
стенограма от 22 април 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ХРИСТО ПРОДАНОВ относ-
но необходимостта от оптимизиране 
на разходите във връзка с кризата, 
настъпила вследствие на световната 
пандемия от COVID-19 (приложен в 
стенограма от 28 април 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. КРИСТИАН ВИГЕНИН относ-
но кредити на дъщерното дружество 
на Българската банка за развитие 
МФИ „ДЖОБС“ за малки и среди 
предприятия, засегнати от мерки-
те срещу пандемията от COVID-19 
(приложен в стенограма от 29 април 
2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ХРИСТО ПРОДАНОВ относно 
договори за кредит на „Българска 
банка за развитие“ АД (приложен в 
стенограма от 11 май 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. КРИСТИАН ВИГЕНИН относ-
но данни за динамиката в развитието 
на българската икономика по секто-
ри и по области за март и април 2020 
г. и възможни мерки за специфична 
подкрепа (приложен в стенограма от 
15 май 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно бъ-
дещето на „Летище Стара Загора“ 
ЕАД (приложен в стенограма от 22 
май 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ПОЛИНА ЦАНКОВА-ХРИСТО-
ВА относно изпълнението на проекти 
по ОП „Иновации и конкурентоспо-
собност“, Схема за получаване на без-
възмездна помощ заради ефектите от 
коронавирус (приложен в стенограма 
от 29 май 2020 г.).
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   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно ро-
лята и участието на българското Ми-
нистерство на икономиката в „сдел-
ката“, при която България е получи-
ла 15 тона медицински консумативи 
и храни от Обединените арабски 
емирства (приложен в стенограма от 
3 юли 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ВИОЛЕТА ЖЕЛЕВА относно 
безвъзмездната финансова помощ 
за микро и малки фирми за справя-
не с последиците от пандемията на 
COVID-19 (приложен в стенограма 
от 10 юли 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно ка-
чеството на течните горива в Бъл-
гария (приложен в стенограма от 17 
юли 2020 г.).

   Устен отговор в заседанието 
на 19 юни 2020 г. на въпрос от н.п. 
ДОРА ЯНКОВА относно безлихвени 
кредити до 1500 лв.

КИРИЛ АНАНИЕВ,  
министър на здравеопазването:

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. СМИЛЯНА НИТОВА-КРЪСТЕ-
ВА относно издаване на здравнооси-
гурителна карта на здравноосигуре-
ните лица (приложен в стенограма 
от 17 януари 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. КРАСИМИР ЯНКОВ относно 
основни приоритети на правителство-
то за „Здравеопазване“ в Програмата 
за управление на правителството на 
Република България за периода 2017 
– 2021 г. (приложен в стенограма от 
24 януари 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно уве-
личаване на броя на жените, които 
раждат оперативно (секцио). Причи-

ни и анализ (приложен в стенограма 
от 31 януари 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА от-
носно възлагане на комплексна про-
верка на плащанията през 2019 г. за 
лекарствени продукти, медицински 
изделия и консумативи, във всички 
лечебни заведения, финансирани с 
публични финансови ресурси, с цел 
предотвратяване на недобри търгов-
ски и корупционни практики (прило-
жен в стенограма от 31 януари 2020 
г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно съ-
ответствие на някои разпоредби от 
Националния рамков договор 2020 
–  2022 г. с българските и европей-
ски законови регулации за защита на 
личните данни (приложен в стено-
грама от 7 февруари 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно го-
товността на здравните власти в 
България да посрещнат заплахата от 
епидемия с новия коронавирус, запо-
чнала в Китай (приложен в стеногра-
ма от 14 февруари 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ и ИЛИ-
ЯН ТИМЧЕВ относно капиталови 
средства на лечебните заведения с 
държавна и смесена собственост за 
2019 г. (приложен в стенограма от 21 
февруари 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ЕВДОКИЯ АСЕНОВА относно 
клинична пътека „Оперативни про-
цедури върху апендикс“ (приложен в 
стенограма от 21 февруари 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно 
ефективността на разкритите времен-
ни звена за граничен здравен кон-
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трол (приложен в стенограма от 28 
февруари 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА 
относно актуализиране на Наредба 
№ 3 от 27 април 2000 г. за здравни-
те кабинети в детските заведения и 
училищата и Наредба № 26 от 18 но-
ември 2008 г. за устройството и дей-
ността на детските ясли и детските 
кухни и здравните изисквания към 
тях (приложен в стенограма от 27 
март 2020 г.).

   Писмен отговор на питане от 
н.п. ЕЛЕНА ПЕШЕВА и КРЪСТИ-
НА ТАСКОВА относно строежа на 
Национална детска болница в София 
(приложен в стенограма от 31 март 
2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно не-
гативните констатации за България 
в доклада State of Health in the EU 
(Състояние на здравеопазването в 
ЕС), 2019 г., здравен профил на стра-
ната ни, в частта недостиг на меди-
цински специалисти, в т.ч. и в „не-
благоприятните“ райони и мерките 
за справяне с тези предизвикателства 
(приложен в стенограма от 13 март 
2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно не-
гативните констатации за Бълга-
рия в доклада State of Health in the 
EU (Състояние на здравеопазването 
в ЕС) 2019 г., здравния профил на 
страната ни: увеличаващата се раз-
лика между България и средната за 
ЕС стойност на продължителността 
на живота (приложен в стенограма 
от 13 март 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ДЕСИСЛАВ ТАСКОВ и ТАСКО 
ЕРМЕНКОВ относно мерки за пре-

дотвратяване разпространението на 
коронавируса COVID-19 на терито-
рията на България (приложен в сте-
нограма от 6 март 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ и ДРАГО-
МИР СТОЙНЕВ относно Многопро-
филна болница за активно лечение 
„Д-р Димитър Чакмаков“ – Раднево 
(приложен в стенограма от 6 март 
2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ относно 
утежнената хоспитализация на дете в 
София (приложен в стенограма от 31 
март 2020 г.).

   Писмен отговор на питане от 
н.п. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ, ИЛИЯН 
ТИМЧЕВ и ИВАН ИБРИШИМОВ 
относно кадровата политика в сфера-
та на здравеопазването (приложен в 
стенограма от 27 март 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос 
от н.п. ИЛИЯН ТИМЧЕВ и ДЕ-
СИСЛАВ ТАСКОВ относно реали-
зиране на проект в УМБАЛ „Света 
Анна“ – София (приложен в стено-
грама от 13 март 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ относно 
състоянието на Националната про-
грама за редки болести в Република 
България (приложен в стенограма от 
31 март 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ФИЛИП ПОПОВ и ЦВЕТАН 
ТОПЧИЕВ относно инфекциозни от-
деления в България и Видин (прило-
жен в стенограма от 13 март 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно не-
гативните констатации за България 
в доклада State of Health in the EU 
(Състояние на здравеопазването в 
ЕС), 2019 г., здравен профил на стра-
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ната ни, в частта: причините разхо-
дите за здравеопазване на глава от 
населението (като дял от БВП) да са 
едни от най-ниските в ЕС и действия 
и мерки за намаляване на директни-
те плащания за здраве от български-
те граждани (приложен в стенограма 
от 27 март 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно не-
гативните констатации за Бълга-
рия в доклада State of Health in the 
EU (Състояние на здравеопазването 
в ЕС), 2019 г., здравен профил на 
страната ни, в частта достъпност до 
здравната помощ за значителната 
част от населението, заради това, че 
не е обхванато от социалното здрав-
но осигуряване и заради неравномер-
ното разпределение на лечебните за-
ведения, медицинските специалисти 
и услуги в цялата страна (приложен 
в стенограма от 27 март 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно не-
гативните констатации за България в 
доклада State of Health in the EU (Със-
тояние на здравеопазването в ЕС), 
2019 г., здравен профил на страната 
ни, в частта намаляване на акцента 
върху болничната помощ и подобря-
ване на първичната профилактика и 
промоция на здравето, като цяло, и 
намаляване на болничните процеду-
ри и хоспитализации и повишаване 
на ефективността на извънболнична 
помощ (приложен в стенограма от 
27 март 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ относ-
но собствеността на „УМБАЛ“ АД – 
Пловдив (приложен в стенограма от 
13 март 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКО-
ВА относно напредъка и изпълне-

нието на проектно предложение на 
Министерството на здравеопазва-
нето по процедура за предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ 
BG05M9OP001-2.026 „Продължава-
ща подкрепа за деинстуционализаци-
ята на децата и младежите – Етап 
2 – предоставяне на социални и ин-
тегрирани здравно-социални услуги 
за деца и семейства – Компонент 2“ 
(приложен в стенограма от 22 април 
2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ и ДРАГО-
МИР СТОЙНЕВ относно състояние-
то и бъдещето на „Специализирана 
болница за долекуване и продължи-
телно лечение на пневмо-фтизиа-
трични заболявания и рехабилитация 
– Радунци“ ЕООД – в ликвидация 
(приложен в стенограма от 27 март 
2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ относно 
проблеми в дейността на „Бул Био 
– НЦЗПБ“ ЕООД (приложен в сте-
нограма от 27 март 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. АНТОН КУТЕВ относно осигу-
ряването на кислородолечение в кри-
зисни ситуации и в домашни условия 
(приложен в стенограма от 7 април 
2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос 
от н.п. ИЛИЯН ТИМЧЕВ и ДЕ-
СИСЛАВ ТАСКОВ относно пробле-
ми в УМБАЛ „Св. Анна“ АД – София 
(приложен в стенограма от 27 март 
2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. АДЛЕН ШЕВКЕД и НИГЯР 
ДЖАФЕР относно промяна в ръко-
водството на „Бул Био –  НЦЗПБ“ 
ЕООД (приложен в стенограма от 27 
март 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
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н.п. СМИЛЯНА НИТОВА-КРЪСТЕ-
ВА относно подготвeността на Мно-
гопрофилна болница за активно ле-
чение – Хасково АД, да реагира при 
кризисна ситуация (приложен в сте-
нограма от 8 април 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ЯВОР БОЖАНКОВ и СТОЯН 
МИРЧЕВ относно дарение под усло-
вие в полза на Александровска бол-
ница (приложен в стенограма от 27 
март 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. БОГДАН БОЦЕВ относно обез-
печеността на общинските болници с 
предпазни средства за медицинския 
персонал във връзка с пандемията на 
COVID-19 (приложен в стенограма 
от 1 април 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ и ДЕ-
СИСЛАВ ТАСКОВ относно опреде-
ляне на бази за приемане на болни 
с COVID-19 (приложен в стенограма 
от 2 април 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ВЕСКА НЕНЧЕВА относно 
Многопрофилна болница за актив-
но лечение „Д-р Киро Попов“ –  гр. 
Карлово, предвид особения є статут 
на единствена общинска болница в 
област Пловдив за прием на лица със 
симптоми на коронавирус (приложен 
в стенограма от 1 април 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ВАЛЕНТИН ЛАМБЕВ, ВЕСЕ-
ЛА ЛЕЧЕВА и ЯВОР БОЖАНКОВ 
относно епидемиологичната обста-
новка в област Велико Търново (при-
ложен в стенограма от 15 април 2020 
г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ЯВОР БОЖАНКОВ относно 
реимбурсирането и включването на 
лекарствения препарат Патисиран 

/Patisiran/ в Позитивния лекарствен 
списък (приложен в стенограма от 27 
март 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ЯВОР БОЖАНКОВ относно на-
бавяне на препарата хлорихин и из-
ползването му в България (приложен 
в стенограма от 30 март 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА от-
носно датата на промяна /времен-
но спиране, отнемане, прекратяване 
или промяна/ на разрешението за 
употреба на лекарствения продукт 
„Аналгин хинин“ в Република Бъл-
гария (приложен в стенограма от 30 
март 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. НИКОЛАЙ ТИШЕВ относно 
регистрирани случаи на заразени в 
България с грипен вирус щам „А“, 
щам „В“ и COVID-19 (приложен в 
стенограма от 8 април 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. НИКОЛАЙ ТИШЕВ относно 
епидемиологичната обстановка в 
страната (приложен в стенограма от 
8 април 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ДОРА ЯНКОВА относно извън-
редно положение на територията на 
Република България от 13 март 2020 
г. (приложен в стенограма от 7 април 
2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ и ДРАГО-
МИР СТОЙНЕВ относно епидеми-
ологичната обстановка и готовността 
за посрещане на пациенти със съм-
нения за зараза от коронавирус в об-
ласт Стара Загора (приложен в сте-
нограма от 7 април 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ВИОЛЕТА ЖЕЛЕВА относно 
разширяване на производство на 
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предпазни маски в условията и за 
целите на обявеното в страната из-
вънредно положение и спазване на 
нормативите за качество и изработка 
(приложен в стенограма от 8 април 
2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. АНТОН КУТЕВ относно използ-
ваните защитни облекла и пособия 
за лечение на COVID-19 в болнични-
те заведения (приложен в стенограма 
от 16 април 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ ТЪРНОВАЛИЙСКИ 
относно режима на плащане на ме-
дицинския и помощния персонал на 
многопрофилните болници за про-
дължително лечение и рехабилита-
ция по време на извънредното по-
ложение, обявено с решение от 13 
март 2020 г. на Народното събрание 
на Република България (приложен в 
стенограма от 13 април 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. АНТОН КУТЕВ относно проце-
дурите за съобщаване и транспорт на 
пациенти със съмнение за COVID-19, 
включително дефиниции на случай, 
форма за съобщаване и др. (прило-
жен в стенограма от 7 април 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. АНТОН КУТЕВ относно използ-
ваните медикаменти в болничните 
заведения за лечение на COVID-19 
(приложен в стенограма от 10 април 
2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. КРИСТИАН ВИГЕНИН от-
носно гарантиране на сигурността 
на медиците, лекуващи болни от 
COVID-19, и подкрепа за техните се-
мейства (приложен в стенограма от 
16 април 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. КРИСТИАН ВИГЕНИН относ-

но осигуряване на лекарства за лече-
ние на COVID-19 в болниците (прило-
жен в стенограма от 15 април 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ ТЪРНОВАЛИЙСКИ 
относно режима на плащане на ме-
дицинския и помощния персонал на 
болничните заведения по време на 
извънредното положение, обявено с 
решение от 13 март 2020 г. на На-
родното събрание на Република Бъл-
гария (приложен в стенограма от 15 
април 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. СТОЯН МИРЧЕВ относно склю-
чен договор за дарение под условие 
в полза на Александровска болница 
(приложен в стенограма от 13 април 
2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. КРЪСТИНА ТАСКОВА относно 
мерки в подкрепа на учителите в дет-
ските ясли (приложен в стенограма 
от 22 април 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. СМИЛЯНА НИТОВА-КРЪСТЕ-
ВА относно временния ТИР паркинг 
при с. Узунджово, Хасковска област 
(приложен в стенограма от 15 април 
2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ФИЛИП ПОПОВ и ЦВЕТАН 
ТОПЧИЕВ относно интензивно от-
деление –  предприемане на мерки 
за борба с COVID-19, и състояние-
то на МБАЛ „Света Петка“ – Видин 
(приложен в стенограма от 16 април 
2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА 
относно допълнителното възнаграж-
дение за медицинския и немедицин-
ския персонал, който е на първа ли-
ния в борбата с COVID-19 (приложен 
в стенограма от 10 април 2020 г.).
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   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. КРАСИМИР ЯНКОВ относ-
но нова стратегия за териториално 
структуриране на здравеопазването 
(приложен в стенограма от 22 април 
2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ относно 
финансовото състояние на лечебните 
заведения за болнична помощ (при-
ложен в стенограма от 22 април 2020 
г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ относно 
дейността на експертните съвети към 
Министерството на здравеопазването 
(приложен в стенограма от 15 април 
2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА от-
носно хора с увреждания, които оч-
акват решения на ТЕЛК при преос-
видетелстване, като предходното им 
решение е изтекло на 13 май 2020 г. 
(приложен в стенограма от 15 април 
2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ФИЛИП ПОПОВ, ЦВЕТАН 
ТОПЧИЕВ, ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ, 
ДЕСИСЛАВ ТАСКОВ и ИЛИЯН 
ТИМЧЕВ относно Многопрофилна 
болница за активно лечение – Бело-
градчик (приложен в стенограма от 
22 април 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. КРИСТИАН ВИГЕНИН относ-
но защита на личните данни в плат-
форма с база данни и мобилно при-
ложение „Вирусейф“, разработени за 
нуждите на борбата с пандемията от 
COVID-19 (приложен в стенограма 
от 16 април 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ЕЛЕНА ПЕШЕВА относно те-
стуване за коронавирус в град Плов-

див (приложен в стенограма от 22 
април 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ЕЛЕНА ПЕШЕВА относно раз-
пуснати лекари и медицински пер-
сонал в държавни болници за реха-
билитация поради извънредно поло-
жение (приложен в стенограма от 16 
април 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ЕЛЕНА ПЕШЕВА относно раз-
решение на автоинструкторите да 
продължават работа в извънредното 
положение (приложен в стенограма 
от 22 април 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно 
сравнителни данни за заболявания и 
смъртност през периода 1 януари – 
10 април, от 2005 г. насам (приложен 
в стенограма от 24 април 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно пла-
новете на правителството, на здрав-
ния министър и на Националния опе-
ративен щаб за по-нататъшни дейст-
вия за излизане от кризата с пан-
демията от коронавирус COVID-19 
(приложен в стенограма от 24 април 
2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ХРИСТО ПРОДАНОВ относно 
Заповед № РД-01-199 от 11.04.2020 г., 
с която се преустановява дейността 
на пазарите (приложен в стенограма 
от 27 април 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос 
от н.п. ВЕСКА НЕНЧЕВА и ДЕ-
СИСЛАВ ТАСКОВ относно запла-
щането в Многопрофилна болница за 
активно лечение „Д-р Киро Попов“ – 
Карлово, в условията на извънредно-
то положение в страната (приложен 
в стенограма от 28 април 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
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н.п. ХРИСТО ПРОДАНОВ относ-
но необходимостта от оптимизиране 
на разходите във връзка с кризата, 
настъпила вследствие на световната 
пандемия от COVID-19 (приложен в 
стенограма от 28 април 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ЕЛЕНА ПЕШЕВА относно те-
стуване на коронавирус в ромските 
махали в град Пловдив (приложен в 
стенограма от 4 май 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ТЕОДОРА ХАЛАЧЕВА относно 
психологична помощ и подкрепа на 
служителите в контекста на извън-
редното положение в страната (при-
ложен в стенограма от 7 май 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ТЕОДОРА  ХАЛАЧЕВА относно 
промени в реда за издаване и полз-
ване на рецептурните книжки, в кон-
текста на извънредното положение в 
страната и свързаната с него социал-
на изолация (приложен в стенограма 
от 4 май 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ДЕСИСЛАВ ТАСКОВ относно 
мерки за дезинфекция и превенция в 
условията на пандемията с COVID-19 
(приложен в стенограма от 8 май 
2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ДЕСИСЛАВ ТАСКОВ относно 
липсващи жизненоважни лекарства 
(приложен в стенограма от 12 май 
2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. АНАСТАС ПОПДИМИТРОВ 
относно изграждане на инсталация 
за преработка на опасни медицински 
отпадъци на територията на общин-
ската болница в град Мездра (прило-
жен в стенограма от 7 май 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА и 

ЦВЕТАН ТОПЧИЕВ относно поли-
тиката на Министерството на здра-
веопазването по изпълнение на изис-
кванията на Закона за здравословни 
и безопасни условия на труд в ле-
чебните заведения и контрола вър-
ху дейността на службите по трудова 
медиицина във връзка с извънредно-
то положение, обявено с решение на 
Народното събрание от 13 март 2020 
г. (приложен в стенограма от 8 май 
2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ЯВОР БОЖАНКОВ относно 
срок на валидност на протоколите за 
скъпоструващо лечение на хронично 
болни пациенти (приложен в стено-
грама от 15 май 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ЕЛЕНА ПЕШЕВА относно оси-
гуряване на дезинфектанти и маски 
на социално слаби граждани с оглед 
задължителното спазване на мерките 
(приложен в стенограма от 15 май 
2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ИВО ХРИСТОВ относно усло-
вията за труд и почивка на меди-
цинския персонал в отделенията с 
COVID-19 (приложен в стенограма 
от 22 май 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. АННА СЛАВОВА относно секве-
ниране на SARS-Cov-2 от български 
изолати (приложен в стенограма от 
22 май 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ХРИСТО ПРОДАНОВ относно 
премии за здравните работници (ле-
кари, медицински сестри, санитари, 
лаборанти, служители в бърза по-
мощ) (приложен в стенограма от 22 
май 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. КРЪСТИНА ТАСКОВА относно 
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ваксина срещу коронавируса (прило-
жен в стенограма от 12 май 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ЕЛЕНА ПЕШЕВА относно съм-
нения за отрицателно биологично 
въздействие на 5G технологията вър-
ху човешкото здраве (приложен в 
стенограма от 22 май 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. СТОЯН МИРЧЕВ относно сред-
ства за болничните заведения на те-
риторията на Силистренска област 
(приложен в стенограма от 29 май 
2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. СТОЯН МИРЧЕВ относно по-
чиналите от COVID-19 (приложен в 
стенограма от 29 май 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. КРИСТИНА СИДОРОВА от-
носно функциониране на плувните 
басейни в сградите на учебните заве-
дения (приложен в стенограма от 5 
юни 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ВИОЛЕТА ЖЕЛЕВА и НИКО-
ЛА ДИНКОВ относно получените от 
РЗИ Хасково средства за подпома-
гане на дейността на лечебните за-
ведения и здравните специалисти от 
областта във връзка с пандемията от 
COVID-19 (приложен в стенограма 
от 5 юни 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ЯВОР БОЖАНКОВ относно 
подновяване на работата и отваря-
не на езиковите лагери (приложен в 
стенограма от 12 юни 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. КРИСТИНА СИДОРОВА относ-
но влизане на територията на Репу-
блика България на лица от Републи-
ка Грузия (приложен в стенограма от 
26 юни 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 

н.п. АННА СЛАВОВА относно На-
ционална многопрофилна детска 
болница (приложен в стенограма от 
26 юни 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. АННА СЛАВОВА относно рабо-
та на Столична регионална здравна 
инспекция (СРЗИ) (приложен в сте-
нограма от 26 юни 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ФИЛИП ПОПОВ относно хиги-
енни изисквания за здравна защита 
на селищната среда и защита на чо-
вешкото здраве (приложен в стено-
грама от 26 юни 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ЕРДЖАН ЕБАТИН относно 
действията на компетентните здрав-
ни органи във връзка с информация 
от Дания и Нидерландия за заразе-
ни 19 ферми за американски норки 
с COVID-19 и мерките, предприети 
за неразпространение на COVID-19 
в и от българските ферми за норки 
(приложен в стенограма от 10 юли 
2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ЯВОР БОЖАНКОВ относно за-
плащането на безглутеновото браш-
но само на болните до 18-годишна 
възраст (приложен в стенограма от 
10 юли 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ и АНТОН 
КУТЕВ относно моментното със-
тояние на трансплантирането в Бъл-
гария и отражението на кризата с 
коронавируса (COVID-19) на транс-
плантационните процеси в България 
(приложен в стенограма от 24 юли 
2020 г.).

   Устен отговор в заседанието на 
31 януари 2020 г. на въпрос от н.п. ГЕ-
ОРГИ МИХАЙЛОВ относно закри-
ването на отделението по неврология 
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на Многопрофилна болница за актив-
но лечение „Св. Петка във Видин.

   Устен отговор в заседанието на 
31 януари 2020 г. на въпрос от н.п. 
МИЛКО НЕДЯЛКОВ относно връ-
щането в българското здравеопазване 
на „десетки, дори стотици милиона 
лева“, източени от болници и НЗОК, 
установени от проверки преди пове-
че от две години.

   Устен отговор в заседанието на 
31 януари 2020 г. на въпрос от н.п. 
ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ относно от-
каз на НЗОК да заплати лечението 
на пациент с вродено обменно забо-
ляване.

   Устен отговор в заседанието на 
31 януари 2020 г. на въпрос от н.п. 
ГЕОРГИ ГЬОКОВ и НОНА ЙОТО-
ВА относно проблемите на хората 
със специфичните заболявания мал-
нутриция и малабсорбция (екстремно 
ниско тегло, недохраненост и невъз-
можност за правилно усвояване на 
хранителните вещества) и мерките, 
които Mинистерството ще предпри-
еме за тяхното решаване.

   Устен отговор в заседанието на 
31 януари 2020 г. на въпрос от н.п. 
ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ относно тен-
денции на развитие на българското 
здравеопазване, оценени от Европей-
ския съюз.

   Устен отговор в заседанието на 
21 февруари 2020 г. на въпрос от н.п. 
ТЕОДОРА ХАЛАЧЕВА относно из-
пълнението на Националната страте-
гия за детето 2008 – 2018 г.

   Устен отговор в заседанието 
на 31 януари 2020 г. на въпрос от 
н.п. КРИСТИАН ВИГЕНИН и НИ-
КОЛАЙ ПЕНЕВ относно липса на 
действия и на планирани разходи за 
довършване на новия болничен ком-
плекс в Ямбол.

   Устен отговор в заседанието на 
21 февруари 2020 г. на питане от н.п. 
ДОРА ЯНКОВА относно подобрява-
не на достъпа до аптеки и повишава-
не на качеството на фармацевтична-
та грижа.

   Устен отговор в заседанието на 
21 февруари 2020 г. на въпрос от н.п. 
ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ относно за-
плащането на предсрочно изпълнени 
хематологични клинични пътеки в 
Националния рамков договор 2020 и 
изследването на пациенти чрез тех-
нология РЕТ-СТ.

   Устен отговор в заседанието на 
21 февруари 2020 г. на въпрос от н.п. 
ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА относ-
но прилагането на Регламентите за 
координиране на системите за соци-
ална сигурност (ЕО) № 883/2004 и 
(ЕО) № 987/2009 г. за българските 
граждани след излизането на Обеди-
неното кралство Великобритания и 
Северна Ирландия от Европейския 
съюз.

   Устен отговор в заседанието на 
21 февруари 2020 г. на въпрос от н.п. 
ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА относ-
но политиката на Министерството 
на здравеопазването за ефективно 
управление и контрол на дейности-
те в здравните кабинети в детските 
заведения и училищата финансирани 
с публични финансови ресурси, оп-
ределени с държавния и общинските 
бюджети (делегирани от държавата 
дейности) и необходимост от осъв-
ременяване на Наредба № 3 от 27 
април 2000 г. за здравните кабинети в 
детските заведения и училищата, из-
дадена от министъра на здравеопаз-
ването.

   Устен отговор в заседанието на 
21 февруари 2020 г. на въпрос от н.п. 
ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ относно про-
блеми с лимитиране на плащането 
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на остатъчни количества медикамен-
ти, възникнали след подписване на 
Националния рамков договор между 
Националната здравноосигурителна 
каса и Българския лекарски съюз за 
периода 2020 – 2022 г.

   Устен отговор в заседанието на 
21 февруари 2020 г. на въпрос от н.п. 
КОЛЬО МИЛЕВ относно Специали-
зирана болница за активно лечение 
на белодробни болести – Сливен.

   Устен отговор в заседанието на 
21 февруари 2020 г. на въпрос от н.п. 
СПАС ПАНЧЕВ относно линейки и 
коли, предлагащи транспорт при ме-
дицински нужди.

   Устен отговор в заседанието на 
21 февруари 2020 г. на въпрос от н.п. 
ЛЮБОМИР БОНЕВ относно със-
тояние, материална база и условия за 
работа на лекарите в Центровете за 
спешна медицинска помощ на тери-
торията на област Перник.

   Устен отговор в заседанието на 
21 февруари 2020 г. на въпрос от н.п. 
ГЕОРГИ ГЬОКОВ, ФИЛИП ПО-
ПОВ, АНАСТАС ПОПДИМИТРОВ, 
ВАСИЛ АНТОНОВ, ВЕСЕЛА ЛЕ-
ЧЕВА, КРУМ ЗАРКОВ и СТОЯН 
МИРЧЕВ относно координирано 
третиране против насекоми (дезин-
секция) за дунавските общини.

   Устен отговор в заседанието на 
22 май 2020 г. на въпрос от н.п. ГЕ-
ОРГИ МИХАЙЛОВ относно данни 
за смъртността на територията на Ре-
публика България за първото четири-
месечие на годините: 2017 г., 2018 г., 
2019 г. и 2020 г..

   Устен отговор в заседанието 
на 22 май 2020 г. на въпрос от н.п. 
НОНА ЙОТОВА относно заснемане-
то на предаването „Като две капки 
вода“ в нарушение на противоепиде-
мичните мерки.

   Устен отговор в заседанието 
на 22 май 2020 г. на въпрос от н.п. 
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ, ХРИСТО 
ПРОДАНОВ и ГЕОРГИ ЙОРДА-
НОВ относно финансово стимулира-
не на медицинските специалисти в 
условията на пандемия от COVID-19.

   Устен отговор в заседанието на 
5 юни 2020 г. на питане от н.п. ГЕ-
ОРГИ ЙОРДАНОВ, ГЕОРГИ МИ-
ХАЙЛОВ, ИЛИЯН ТИМЧЕВ, ДЕ-
СИСЛАВ ТАСКОВ, ВАЛЕНТИНА 
НАЙДЕНОВА, ИВАН ИБРИШИ-
МОВ и АННА СЛАВОВА относно 
стратегия за подобряване на условия-
та на труд и за финансова компенса-
ция за българските медици.

   Устен отговор в заседанието на 
22 май 2020 г. на въпрос от н.п. МА-
РИЯ ЦВЕТКОВА относно лечението 
на пациенти с коронавирус в Ямбол 
и мерките срещу разпространението 
на болестта в града.

   Устен отговор в заседанието на 
5 юни 2020 г. на въпрос от н.п. ВИО-
ЛЕТА ЖЕЛЕВА относно размера на 
основното месечно възнаграждение 
на медицинските професионалисти 
по здравни грижи, заети в детското и 
училищното здравеопазване. Изпъл-
нение на клаузите на колективния 
трудов договор в отрасъл „Здравео-
пазване“.

   Устен отговор в заседанието на 
5 юни 2020 г. на въпрос от н.п. ГЕ-
ОРГИ МИХАЙЛОВ и ВИОЛЕТА 
ЖЕЛЕВА относно обем на реимбур-
сираните медикаменти от страна на 
Националната здравноосигурителна 
каса.

   Устен отговор в заседанието на 
5 юни 2020 г. на въпрос от н.п. КРЪС-
ТИНА ТАСКОВА относно резултати 
от проверката във връзка с различно-
то заплащане от страна на НЗОК на 
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един и същ лекарствен продукт към 
държавните и частните болници.

   Устен отговор в заседанието на 
5 юни 2020 г. на въпрос от н.п. ГЕОР-
ГИ МИХАЙЛОВ относно строежа 
на Националната детска болница.

   Устен отговор в заседанието 
на 18 юни 2020 г. на въпрос от н.п. 
КРУМ ЗАРКОВ, ГЕОРГИ СТОИ-
ЛОВ и ДЕСИСЛАВ ТАСКОВ относ-
но отказ от изплащане на допълни-
телно възнаграждение за работа на 
първа линия в борбата с COVID-19 
за специалисти от „Комплексен он-
кологичен център – Русе“ ЕООД.

   Устен отговор в заседанието 
на 10 юли 2020 г. на въпрос от н.п. 
КРИСТИНА СИДОРОВА относно 
забавяне на резултатите от тестовете 
за изследване на коронавирус.

   Устен отговор в заседанието 
на 10 юли 2020 г. на въпрос от н.п. 
НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА и 
ИЛИЯН ТИМЧЕВ относно проблеми 
в Многопрофилна болница за актив-
но лечение – Велинград, във връзка с 
лечението на пациенти с COVID-19.

   Устен отговор в заседанието на 
10 юли 2020 г. на въпрос от н.п. ГЕ-
ОРГИ МИХАЙЛОВ относно строежа 
на Националната детска болница.

МЛАДЕН МАРИНОВ, 
министър на вътрешните работи:

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. КРАСИМИР ЯНКОВ относно 
основни приоритети на правителство-
то за „Обществен ред и сигурност“ в 
Програмата за управление на прави-
телството на Република България за 
периода 2017 – 2021 г. (приложен в 
стенограма от 17 януари 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ДЕСИСЛАВ ЧУКОЛОВ относ-
но инцидентът с евродепутата Ангел 
Джамбазки на 7 декември 2019 г. 

(приложен в стенограма от 17 януа-
ри 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ и ИВАН 
ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ относно 
нерегламентиран превоз на пътници 
(приложен в стенограма от 21 февру-
ари 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ЯВОР БОЖАНКОВ относно 
стационарните преносими уреди за 
контрол на скоростта и приносът им 
за намаляването жертвите на пътя 
(приложен в стенограма от 27 март 
2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно съм-
нения за спекула и реализиране на 
нерегламентирани печалби, свързани 
с продажба на медицински изделия, 
дезинфектанти и други подобни мате-
риали в условията на обявена от Све-
товната здравна организация (СЗО) 
пандемия от коронавирус COVID-19 
(приложен в стенограма от 27 март 
2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно ме-
ханизма, по който се удостоверява 
„неотложността на пътуванията“ на 
гражданите (с декларации по обра-
зец) (приложен в стенограма от 7 ап-
рил 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. КРУМ ЗАРКОВ относно постъ-
пилите сигнали за домашно насилие 
след въдеждане на извънредното по-
ложение и ограничителните мерки в 
страната (приложен в стенограма от 
6 април 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос 
от н.п. ЕЛЕНА ПЕШЕВА относно 
справка за случаите на домашно на-
силие за 2019 г. и 2020 г. (приложен в 
стенограма от 9 април 2020 г.).
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   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВА-
НОВ относно мерки по § 41 от Пре-
ходните и заключителните разпоред-
би на Закона за мерките и действи-
ята по време на извънредното по-
ложение, обявено с решение на На-
родното събрание от 13 март 2020 г. 
(приложен в стенограма от 9 април 
2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. СМИЛЯНА НИТОВА-КРЪСТЕ-
ВА относно тежко пътнотранспортно 
произшествие на АМ „Марица“ на 3 
април 2020 г. (приложен в стеногра-
ма от 9 април 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. НИКОЛАЙ ЦОНКОВ относно 
предпазни средства с висока степен 
на защита МП 70 (приложен в стено-
грама от 22 април 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ХРИСТО ПРОДАНОВ относ-
но необходимостта от оптимизиране 
на разходите във връзка с кризата, 
настъпила вследствие на световната 
пандемия от COVID-19 (приложен в 
стенограма от 22 април 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно из-
вършване на проверки от служители 
на Агенцията по заетостта по декла-
рациите, с които се доказва „неот-
ложността на пътуването“ (приложен 
в стенограма от 29 април 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос 
от н.п. ЕЛЕНА ПЕШЕВА относно 
справка на случаи на шофьори в не-
трезво състояние от 2017 г. до 2020 г. 
(приложен в стенограма от 29 април 
2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ДИМИТЪР СТОЯНОВ относно 
досъдебно производство по чл. 129, 
ал. 2 от НК № 648/2019 г. по опи-

са на РУП – Кърджали (приложен в 
стенограма от 4 май 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. БОРЯНА ГЕОРГИЕВА относно 
въвеждането на ПОС терминали в 
колите на КАТ (приложен в стено-
грама от 4 май 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. БОРЯНА ГЕОРГИЕВА относ-
но несъбрани глоби от нарушители 
на Закона за движение по пътища-
та (приложен в стенограма от 4 май 
2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ТЕОДОРА ХАЛАЧЕВА относно 
психологична помощ и подкрепа на 
служителите в контекста на извънред-
ното положение в страната (прило-
жен в стенограма от 29 април 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ХРИСТО ПРОДАНОВ и ГЕОР-
ГИ СВИЛЕНСКИ относно премии 
за служителите на МВР (приложен в 
стенограма от 11 май 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. СТОЯН МИРЧЕВ относно да-
рения от анонимен дарител на ОД 
МВР – Силистра, във връзка с бор-
бата с COVID-19 (приложен в стено-
грама от 29 май 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. БОРЯНА ГЕОРГИЕВА относ-
но бежанците в Република България 
(приложен в стенограма от 29 май 
2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. РОСЕН МАЛИНОВ относно 
предоставена информация от мобил-
ните оператори за местонахождение-
то на граждани под карантина (при-
ложен в стенограма от 5 юни 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВА-
НОВ относно издаването на лични 
документи по време на пандемията 



Парламентарен контрол 173

от COVID-19 (приложен в стеногра-
ма от 5 юни 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. АНТОН КУТЕВ относно брой на 
самоубийствата и случаите на домаш-
но насилие за март –  май 2020 г. (при-
ложен в стенограма от 12 юни 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. СЛАВЧО АТАНАСОВ относно 
Междуведомствена комисия за въз-
становяване и подпомагане към Ми-
нистерски съвет (приложен в стено-
грама от 19 юни 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. АНТОН КУТЕВ относно обра-
зуваните досъдебни производства по 
чл. 127 от НК за периода март – май 
2017 – 2020 г. (приложен в стеногра-
ма от 26 юни 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно но-
вата инициатива на МВР, свързана 
с повишаване на събираемостта на 
наложените глоби от органите на 
„Пътна полиция“, изразяваща се във 
въвеждане на автоматизирана инфор-
мационна система „Административ-
но-наказателна дейност“ на гранично 
контролно-пропускателните пунктове 
на Република България (приложен в 
стенограма от 3 юли 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ПОЛИНА ЦАНКОВА-ХРИСТО-
ВА относно справка за случаите на 
домашно насилие за 2019 г. и 2020 
г. (приложен в стенограма от 3 юли 
2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ЕЛЕНА ПЕШЕВА относно съз-
даване на регистър на педофилите 
(приложен в стенограма от 17 юли 
2020 г.).

   Устен отговор в заседанието на 
7 февруари 2020 г. на въпрос от н.п. 
ВАСИЛ АНТОНОВ относно депони-

ране на отпадъци в Плевен, внесени 
от Италия.

   Устен отговор в заседанието на 
7 февруари 2020 г. на въпрос от н.п. 
ХАСАН АДЕМОВ относно предпри-
етите мерки от ведомството във връз-
ка с посегателство върху длъжностно 
лице – кмет на населено място.

   Устен отговор в заседанието 
на 7 февруари 2020 г. на въпрос от 
н.п. КОРНЕЛИЯ НИНОВА относно 
действия на МВР спрямо 73-годиш-
ната С. Л. (баба С.).

   Устен отговор в заседанието на 
21 февруари 2020 г. на въпрос от н.п. 
ДЖЕЙХАН ИБРЯМОВ относно са-
моубийството в сградата на ДАНС 
на член на Управителния съвет на 
Български национален съюз.

   Устен отговор в заседанието на 
21 февруари 2020 г. на въпрос от н.п. 
ТАНЯ ПЕТРОВА относно подобрява-
не закрилата на детето и превенция 
на детската престъпност у нас.

   Устен отговор в заседанието на 13 
март 2020 г. на въпрос от н.п. ИВАН 
ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ и ГЕОРГИ 
СВИЛЕНСКИ относно пререгистра-
ция на моторни превозни средства 
(МПС) с автомобилни газови уредби.

   Устен отговор в заседанието 
на 13 март 2020 г. на въпрос от н.п. 
СМИЛЯНА НИТОВА-КРЪСТЕВА 
относно охраната на границата при 
евентуалното пренасочване на бежа-
нци от Одрин към България.

   Устен отговор в заседанието на 
13 март 2020 г. на въпрос от н.п. ПА-
ВЕЛ ШОПОВ относно инцидент с ре-
портер на ТВ „Алфа“ на 5 март 2020 г.

   Устен отговор в заседанието 
на 29 май 2020 г. на въпрос от н.п. 
СМИЛЯНА НИТОВА-КРЪСТЕВА 
относно повишена битова престъп-
ност в Хасковска област.
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   Устен отговор в заседанието на 
19 юни 2020 г. на питане от н.п. РО-
СЕН МАЛИНОВ и ИВАН ВАЛЕН-
ТИНОВ ИВАНОВ относно кадрова-
та политика на Министерството на 
вътрешните работи.

   Устен отговор в заседанието на 
19 юни 2020 г. на въпрос от н.п. КРУМ 
ЗАРКОВ относно необходимост от 
осигуряване на техника и подобрява-
не на битовите условия във Втора ра-
йонна служба „Пожарна безопасност 
и защита на населението“ – Русе.

НИКОЛИНА АНГЕЛКОВА, 
министър на туризма:

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. КРАСИМИР ЯНКОВ относно 
основни приоритети на правител-
ството за „Туризма“ в Програмата за 
управление на правителството на Ре-
публика България за периода 2017 – 
2021 г. (приложен в стенограма от 24 
януари 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ДИМИТЪР БОЙЧЕВ относно 
плажни ивици с изтекли договори за 
наем и изтекли концесионни дого-
вори (приложен в стенограма от 21 
февруари 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ХРИСТО ПРОДАНОВ относ-
но проблемите на туроператорски-
те компании, свързани с кризата от 
COVID-19 (приложен в стенограма 
от 22 април 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. КРИСТИАН ВИГЕНИН от-
носно необходимост от специфични 
мерки на правителството в подкрепа 
на българския туризъм (приложен в 
стенограма от 29 април 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ХРИСТО ПРОДАНОВ относ-
но необходимостта от оптимизиране 
на разходите във връзка с кризата, 

настъпила вследствие на световната 
пандемия от COVID-19 (приложен в 
стенограма от 21 април 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ДИМИТЪР БОЙЧЕВ относно 
прекратени договори от Застрахова-
телна агенция „Армеец“ с български 
туроператори (приложен в стеногра-
ма от 22 април 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ДИМИТЪР БОЙЧЕВ относно 
предстоящи студентски бригади в 
САЩ (Кампания 2020) и сключени 
договори за тях (приложен в стено-
грама от 22 април 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от н.п. 
НИКОЛАЙ ТИШЕВ относно визия за 
развитието на „Слънчев бряг“ АД (при-
ложен в стенограма от 26 юни 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. ДИМИТЪР БОЙЧЕВ относно 
контрол на въведените мерки във 
връзка с летен сезон 2020 и обезопа-
сяване на плажове (приложен в сте-
нограма от 26 юни 2020 г.).

   Писмен отговор на въпрос от 
н.п. АТАНАС КОСТАДИНОВ и 
ЛЮБОМИР БОНЕВ относно общ 
устройствен план на община Созо-
пол, одобрен със Заповед № РД-02-
14-539/13.07.2016 г. на министъра на 
МРРБ и инвестиционно предложение 
за Изграждане на курортен комплекс, 
включващ „Алепу Вилидж“ и „Алепу-
Бриз Вилидж“, както и съпътстваща-
та дейност по укрепване на свлачи-
ще в местността Алепу, землище гр. 
Созопол, общ. Созопол (приложен в 
стенограма от 10 юли 2020 г.).

   Устен отговор в заседанието на 
3 юли 2020 г. на въпрос от н.п. ИВАН 
ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ относно 
мерки за подпомагане на туристиче-
ските агенции и туроператорите.

   Устен отговор в заседанието на 
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3 юли 2020 г. на въпрос от н.п. НИ-
КОЛАЙ ТИШЕВ относно Наредба 
за условията и реда за определяне на 
местата по чл. 10а, ал. 1 от Закона 
за устройството на Черноморското 
крайбрежие, правилата и нормативи-

те за устройването и ползването им, 
както и за престоя в тях.

   Устен отговор в заседанието на 
3 юли 2020 г. на въпрос от н.п. ДОРА 
ЯНКОВА относно летния туристиче-
ски сезон 2020 г.





Парламентарна  
приемна
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Постъпили сигнали  
и предложения  
на граждани  
и организации

През Деветата сесия на Четириде-
сет и четвъртото народно събрание 
в отдел „Приемна“ към дирекция 
„Парламентарна канцелария“ са по-
стъпили 43 заявления за достъп до 
обществена информация. Освен заяв-
ленията за достъп до обществена ин-
формация са постъпили 2538 писма, 
жалби, предложения, сигнали, декла-
рации и подписки от граждани, орга-
ни на местната власт, обществени ор-
ганизации и инициативни комитети. 
От тях 1130 са получени по електрон-
ната поща на Народното събрание.

На една част от писмата е отго-
ворено, а други са изпратени за про-
верка и становище до съответния 
компетентен орган. За периода от 
09.01.2020 г. до 31.07.2020 г. са полу-
чени 250 отговора от компетентни 
органи по направени запитвания от 
Народното събрание във връзка със 
сигнали на граждани. 

Значителна част от писмата са 

предоставени на постоянните коми-
сии и парламентарните групи. 

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

Голяма част от получената корес-
понденция от граждани през Девета-
та сесия, адресирана главно до пред-
седателя на Народното събрание, е 
свързана с молби за съдействие във 
връзка с разрешаването на проблеми 
от личен, битов, социален и иконо-
мически характер, както и такива, 
които имат частноправен характер, 
чието решаване не е от компетен-
циите на законодателния орган и на 
неговия председател. 

В началото на сесията са получе-
ни различни писма от общинската 
администрация и граждани на гр. 
Перник, свързани с липсата на водо-
снабдяване с питейна вода на населе-
нието. Кореспонденцията е насочена 
към Комисията по околната среда и 
водите и Комисията по регионална 
политика, благоустройство и местно 
самоуправление.

Отдел „Приемна“ продължава да 
регистрира множество писма и иска-
ния от граждани и неправителствени 
организации за отмяна на Закона за 
социалните услуги, които са насоче-
ни към Комисията по труда, социал-
ната и демографската политика, во-
деща по Законопроекта за изменение 
и допълнение на закона.

От асоциации и сдружения са по-
лучени различни предложения и ста-
новища относно Законопроекта за 
изменение и допълнение на Закона 
за безопасно използване на ядрената 
енергетика, които са предоставени на 
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водещата комисия – Комисията по 
енергетика.  

МУЗИКАУТОР – Сдружение за 
колективно управление на авторски 
права на композитори, автори на 
литературни произведения, свързани 
с музиката и музикални издатели, 
внася до Комисията по културата и 
медиите предложение за изменение 
на Закона за радиото и телевизията, 
свързано с въвеждането на задължи-
телни квоти при излъчването на бъл-
гарска музика в ефира на българските 
медии. Предложението е подкрепено 
с петиция, която към 12.02.2020 г. e 
подписана от 800 души.

С приемането на Закона за мер-
ките и действията по време на из-
вънредното положение, обявено с 
решение на Народното събрание от 
13 март 2020 г., свързан с разпростра-
нението на COVID-19, в отдел „При-
емна“ са регистрирани многобройни 
писма, становища и предложения от 
граждани, браншови организации, 
фирми и други засегнати от въведе-
ните ограничения. С всички тях са 
запознати парламентарните групи, 
народните представители, нечленува-
щи в парламентарни групи, и парла-
ментарните комисии.   

Над 300 искания от различни по-
датели са предоставени на Комисия-
та по здравеопазването и Комисията 
по транспорт, информационни техно-
логии и съобщения. В исканията се 
настоява за забрана и преустановява-
не на всякакви действия за издаване 
на разрешителни за честоти за 5G 
мрежи на всички мобилни оператори 
в България.

В друга част от кореспонденцията 
се изразява гражданско несъгласие с 
приемане на закон за горене на пес-
тициди на територията на България, 
и в частност в гр. Девня.

До ръководството на Народното 
събрание, Комисията по вероизпове-

данията и правата на човека и Коми-
сията по бюджет и финанси са внесе-
ни отделни писма от Рилската света 
обител с настояване за възстановява-
не на държавната субсидия за рестав-
рация и охрана на Рилския манастир 
– обект от списъка на световното 
културно наследство на ЮНЕСКО и 
паметник на културата от национал-
но значение. Писмата са предоставе-
ни на отделните адресати. 

Във връзка с изказване на Пре-
зидента на Република България Ру-
мен Радев по електронната поща на 
парламента са получени декларации 
от всички прокуратури в България 
срещу „проявеното неуважение към 
Прокуратурата на РБ“. Със съдържа-
нието на декларациите са запознати 
всички парламентарни групи.

До Комисията по околната среда 
и водите са регистрирани писма от 
различни податели с предложения 
за въвеждане на временна забрана 
(мораториум) върху издаването на 
разрешения за проектиране и строи-
телство в зона „А“ на Черноморското 
крайбрежие.

Във връзка с предлаганите промени 
в отделните законопроекти за измене-
ние и допълнение на Закона за хазар-
та, внесени от народни представители, 
съществен отзвук има от страна на от-
делни браншови организации и асоци-
ации, които предоставят становища с 
настояване за тяхното оттегляне. 

През Деветата сесия на парламен-
та в отдел „Приемна“ са внесени и 
две подписки чрез следните нацио-
нални граждански инициативи:

– Национална гражданска инициа-
тива „За истинска детска болница“ с 
искане за изграждане и управление на 
съвременна многопрофилна Нацио-
нална детска болница. След извър-
шена проверка от Главна дирекция 
„Гражданска регистрация и админи-
стративно обслужване“ към Минис-
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терството на регионалното развитие 
и благоустройството, с разпореждане 
на председателя на Народното събра-
ние, подписката е разпределена за 
разглеждане от Комисията по здра-
веопазването, Комисията по взаимо-
действието с неправителствените ор-
ганизации и жалбите на гражданите 
и Комисията по въпросите на децата, 
младежта и спорта;

– Национална гражданска иници-
атива „Стоп 5G в България, защото 
здравето е по-важно“ с искане за при-
емане на Мораториум върху въвежда-
нето на 5G технологията в България. 
След извършена проверка от Главна 
дирекция „Гражданска регистрация 
и административно обслужване“ към 
Министерството на регионалното раз-
витие и благоустройството, с разпо-
реждане на председателя на Народно-
то събрание, подписката е разпреде-
лена за разглеждане от Комисията по 
транспорт, информационни техноло-
гии и съобщения, Комисията по здра-
веопазването, Комисията по околната 
среда и водите и Комисията по вза-
имодействието с неправителствените 
организации и жалбите на гражданите.

В зависимост от конкретните иска-
ния, сигнали, жалби, молби, предло-
жения и мнения кореспонденцията е 
предоставена на различните ресорни 
комисии и/или е изпратена по ком-
петентност за проверка, становище и 
предприемане на съответни мерки за 
решаване на проблемите.

Въз основа на активната работа с 
различни органи на местната и цен-
тралната изпълнителна власт на ня-
кои от поставените въпроси е наме-
рено решение и оказана реална по-
мощ на гражданите, като например:

– дадени указания от Министер-
ството на правосъдието за образува-
не на дисциплинарно производство 
срещу частен съдебен изпълнител, 
извършил нарушения в условията на 
пандемия;

– във връзка с допуснати наруше-
ния на Закона за горите и подзако-
новата нормативна уредба, служител 
на ТП „ДГС Карлово“ е освободен от 
работа, като от ИАГ е сезирана ком-
петентната прокуратура.

През Деветата сесия на Четири-
десет и четвъртото народно събра-
ние значителен брой от получени-
те, регистрираните и обработените 
писма в отдел „Приемна“ към ди-
рекция „Парламентарна канцелария“ 
са и становища, предложения и де-
кларации във връзка с разглежда-
ните законопроекти за изменения и 
допълнения на: Закона за висшето 
образование, Закона за платежните 
средства и платежните системи, За-
кона за ветеринарномедицинската 
дейност, Закона за предучилищното 
и училищното образование, Закона 
за съдебната власт, Закона за защита 
на личните данните, Закона за би-
ологичното разнообразие, Граждан-
ския процесуален кодекс и други.




