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Закон за ратифициране на Спогодбата
между Република България и Кралство Саудитска Арабия за избягване
на двойното данъчно облагане по отношение на данъците върху доходите
и предотвратяване на отклонението
от данъчно облагане

Закони

СПРАВКА
ЗА ЗАКОНОДАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ
НА 44-то НАРОДНО СЪБРАНИЕ
ПЕТА СЕСИЯ
1 септември – 22 декември 2018 г.
ПОСТЪПИЛИ ЗАКОНОПРОЕКТИ
Общо

54

От народни представители

22

От Министерски съвет

32

ПРИЕТИ ЗАКОНИ

55

ПОСТЪПИЛИ ПРОЕКТИ
ЗА РЕШЕНИЯ
Общо

44

От народни представители

37

От Министерски съвет

7

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ

59

ПОСТЪПИЛИ ПРОЕКТИ
ЗА ОБРЪЩЕНИЯ И ДЕКЛАРАЦИИ
Общо

0

От народни представители

0

ПРИЕТИ ОБРЪЩЕНИЯ
И ДЕКЛАРАЦИИ

0

ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ
Общо

48

Редовни пленарни заседания

45

Извънредни пленарни заседания

3

Вносител: Министерски съвет
Комисии: Комисия по бюджет и финанси (водеща); Комисия
по външна политика
Приет на: 4 септември 2018 г.;
		обн., ДВ, бр. 77 от 2018 г.
Развитието на двустранните икономически отношения между Кралство Саудитска Арабия и Република
България би могло да се каже, че все
още не е в достатъчна степен. Необходими са действия в тази насока,
тъй като съществуват сфери с перспективи за развитие, като енергетика, селско стопанство, строителство,
където Република България може да
има активно участие. Налице са добри възможности за активизиране и
стимулиране на двустранното икономическо сътрудничество между двете
държави.
Кралство Саудитска Арабия е
перспективен партньор за търговскоикономическата активност на България като нов пазар за инвестиране
на свободни капитали. Инвестиционният интерес и създаването на благоприятни условия за сътрудничество между двете държави обуславят
необходимостта от предоставяне на
облекчено от данъчна гледна точка
третиране на доходите и печалбите
на техните местни лица, което ще
ги стимулира да осъществяват стопанска дейност в другата държава в
различни приоритетни отрасли. Това
предполага наличието на Спогод-
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ба за избягване на двойното данъчно облагане, която е важен елемент
от междудържавната договорна база.
Спогодбата ще доведе до стимулиране на стопанската и инвестиционната
активност между България и Саудитска Арабия, което е в интерес и на
двете държави.
Закон за изменение и допълнение на
Административнопроцесуалния кодекс
Вносители: н.п. Данаил Кирилов, Ан
на Александрова, Десислава Атанасова, Георги
Марков, Кирил Калфин,
Димитър Лазаров, Мария
Илиева, Иглика ИвановаСъбева
Комисии: Комисия по правни въпроси (водеща); Комисия
по бюджет и финанси; Комисия по регионална политика, благоустройство и
местно самоуправление;
Комисия по икономическа политика; Комисия по
отбрана
Приет на: 25 юли 2018 г.; повторно
приет на: 13 септември
2018 г.;
обн., ДВ, бр. 77 от 2018 г.
Със Закона за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс (АПК) се правят
изменения в няколко посоки, както
следва:
1. Съобщаване
Предвижда се исканията, сигналите и предложенията, жалбите, протестите, молбите, исковете и приложенията към тях да се подават до
административните органи, органите
на съдебната власт, лицата, осъщест-

вяващи публични функции, и организациите, предоставящи обществени услуги по електронен път по реда
на Закона за електронното управление съответно по Закона за съдебната власт, а също и чрез лицензиран
пощенски оператор, както и по факс
или по друг начин, оповестен от съответния орган на Интернет страницата му. Когато жалбата или протестът се подават по електронен път
чрез органа, издал оспорвания акт, те
се подават по реда на Закона за електронното управление. Ако органът не
изпълни задължението си, копие от
жалбата или протеста могат да се подадат до съда по електронен път по
реда на Закона за съдебната власт,
като съдът изисква преписката служебно от органа, издал акта.
Законът за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс предвижда до 10 октомври 2019 г. административните
органи, съдилищата, прокуратурата,
лицата, осъществяващи публични
функции, и организациите, предоставящи обществени услуги, да осигурят
техническата възможност исканията,
сигналите и предложенията, жалбите, протестите, молбите, исковете и
приложенията към тях да могат да се
подават по електронен път по реда
на Закона за електронното управление в производствата пред административен орган или съответно по
електронен път по реда на Закона
за съдебната власт в производствата
пред съд.
Същевременно остава възможността съобщаването да се извърши
чрез устно уведомяване, по разпореждане на административния орган или съда, което се удостоверява
писмено с подпис на извършилото го
длъжностно лице. Писменото удосто-
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веряване се прилага към преписката
или делото и на адресата се съобщава, че може да получи документите
или книжата в 7-дневен срок, след
изтичането на който те се смятат за
връчени.
Заявителят или жалбоподателят,
както и всички заинтересовани граждани, които са привлечени или встъпили като страни, за призоваване и
получаване на документи и съобщения, свързани със започнало производство могат да предоставят на административния орган или на съда,
ако разполагат с такива:
1. информация за наличие на персонален профил, регистриран в информационната система за сигурно
електронно връчване като модул на
Единния портал за достъп до електронни административни услуги по
смисъла на Закона за електронното
управление, или
2. електронен адрес, който позволява получаване на съобщение, съдържащо информация за изтегляне
на съставения документ от информационна система за връчване, или
3. мобилен или стационарен телефонен номер, който позволява получаване на съобщение, съдържащо
информация за изтегляне на съставения документ от информационна
система за връчване или в случай че
изтеглянето не е технически възможно, да позволява изпращане от получателя на обратно кратко текстово
съобщение, потвърждаващо получаването на съобщението, или
4. факс.
Когато съобщаването не може да
бъде извършено по електронен път
или по телефон, то се извършва чрез
връчване на последния адрес, посочен от страната, или при липса на
такъв – на адреса, на който страната
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е получавала съобщения или е била
призована за последен път в производството. Когато няма адрес, който страната е посочила или на който
е получавала съобщения или е била
призовавана, на страната се връчват
съобщения:
1. за граждани – по настоящия адрес, а при липса на такъв или когато
не могат да бъдат намерени на този
адрес – по постоянния адрес; ако и
по постоянен адрес няма кой да получи съобщението, се връчва по месторабота;
2. за организации – ако са вписани
в нормативно уреден регистър – на
вписания в регистъра адрес.
Когато страната не може да бъде
намерена на адреса и не се намери
лице, което е съгласно да получи съобщението, съобщаването се извършва чрез залепване на уведомление на
вратата или на пощенската кутия, а
когато до тях не е осигурен достъп –
на входната врата или на видно място около нея. Когато има достъп до
пощенската кутия, съобщението се
пуска и в нея. В съобщението се посочва, че документите или книжата
са оставени в канцеларията на органа или на съда и могат да се получат
в едноседмичен срок. Документите
или книжата се смятат за връчени с
изтичането на срока за получаването
им от канцеларията на органа или
на съда.
Когато съобщаването в производството пред административния орган
не може да бъде извършено по някой
от изброените начини, съобщението
се поставя на таблото за обявления
или в интернет страницата на съответния орган за срок, не по-кратък от
7 дни, след изтичането на който съобщението се смята за връчено.
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2. Административен договор и споразумение
По отношение на административния договор се предвижда такъв да
се сключва само когато е предвидено в специален закон. За недействителността на административния договор се прилагат съответно чл. 146 от
АПК и разпоредбите за недействителност на договорите по Закона за
задълженията и договорите. Споровете относно действителността, изпълнението, изменението или прекратяването на административния договор
се решават от компетентния административен съд по реда на дял трети
от кодекса. Съдът разглежда делото
и се произнася по искането в 6-месечен срок от постъпването му, освен
ако в специален закон не е предвидено друго.
Дава се легална дефиниция на споразумението и ясно се определят основанията за неговата недействителност. По отношение на съгласуването
на споразумението се предвижда да
се прилага режимът за съгласуване
на индивидуален административен
акт.
3. Мълчаливо съгласие
С измененията в АПК отново е потвърден принципът, че само в предвидените в закон случаи непроизнасянето в срок се смята за мълчаливо
съгласие да се издаде акт със съдържанието, поискано от заявителя. Допълва се общата уредба на мълчаливото съгласие в кодекса, с което
се внася яснота в неговата правна
уредба. С индивидуалния административен акт, изразен чрез мълчаливо съгласие, не може да се създават задължения и да се засягат права
и законни интереси за граждани и
организации, различни от заявителя. Предвижда се съдържанието на

мълчаливо съгласие да се установява
като идентично със съдържанието на
подаденото искане и да се посочва в
декларация до органа. Условията и
редът за удостоверяване и оспорване на мълчаливото съгласие се уреждат в специални закони. Уточнява се
моментът, от който започва да тече
срокът за произнасяне на административния орган в случаите, когато
той е дал указания за отстраняване
на нередовности в искането на заявителя – от датата на отстраняване на
нередовностите.
4. Искове за обявяване на нищожност на съдебни решения
Създаден е чл. 128а относно исковете за обявяване на нищожност на
решения и определения, постановени от административните съдилища
и Върховния административен съд. С
тази разпоредба изрично се урежда
подсъдността по тези искове пред административния съд.
5. Държавни такси
С измененията в АПК се увеличават държавните такси в касационното
производство. Предвидени са следните размери на таксите при касационно обжалване – 70 лв. за граждани и
еднолични търговци и 370 лв. за организации и държавни органи.
Законодателят е предвидил изключения за внасянето на такса. Такава
не се внася от прокуратурата за подаване на протест, както и от граждани, за които е признато от съда,
че нямат достатъчно средства да я
заплатят. Гражданите, които искат да
бъдат освободени от такса, следва да
подадат молбата за освобождаване от
държавна такса, като при разглеждането є съдът взема предвид доходите
на лицето и на неговото семейство,
имущественото състояние, удостоверено с писмена декларация, семей-
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ното положение, здравословното състояние, трудовата заетост, възрастта
и други относими обстоятелства.
Когато има определяем материален интерес по делото, тези такси не
се дължат, а се дължи такса, определена като процент от интереса. За
гражданите, едноличните търговци,
организациите, държавните и общинските органи и за други лица, осъществяващи публични функции, и
организации, предоставящи обществени услуги, е пропорционална и е
в размер 0,8 на сто от материалния
интерес, но не повече от 1700 лв., а в
случаите, когато материалният интерес е над 10 000 000 лв. – таксата е в
размер 4500 лв.
Независимо дали по делото има
определяем материален интерес или
не, таксите при касационно обжалване по дела за пенсионно, здравно
и социално осигуряване са 30 лв. за
гражданите и едноличните търговци
и 200 лв. за организациите, държавните и общинските органи и за други лица, осъществяващи публични
функции, и организации, предоставящи обществени услуги.
Плащането на държавни такси изрично е изключено от касационното
производство по реда на Закона за
административните нарушения и наказания.
6. Касационно производство
В касационните производства се
предвижда приподписване на касационната жалба от адвокат или
юрисконсулт, освен когато жалбоподателят е лице с юридическо образование, като условие за редовност на
сезирането на касационната инстанция. Това изискване не се отнася за
касационните жалби по Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).
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Предвижда се възможност за отговор на другата страна по касационната жалба в 14-дневен срок и изрично се регламентира оставянето
без движение на касационната жалба и протеста. С измененията в АПК
се урежда възможността за закрито
разглеждане на делото в касационното производство. Делото се разглежда от тричленен състав на Върховния
административен съд в закрито заседание, освен ако съдията-докладчик с
разпореждане определи делото да се
разглежда в открито заседание. Разпореждането не подлежи на обжалване. Когато страна поиска най-късно в касационна жалба или в отговор
към касационна жалба делото да се
разглежда в открито заседание, то се
разглежда по този ред. Когато делото се разглежда в закрито заседание,
решението се постановява в срок, не
по-дълъг от 6 месеца от образуването му. В случай на нередовности на
касационната жалба срокът за произнасяне тече от отстраняване на нередовностите. При разглеждане на делото в закрито заседание прокурорът
дава заключение в двумесечен срок
от образуването му или в срок, определен от съда.
Петчленните състави на Върховния административен съд разглеждат
делото в открити заседания, които се
насрочват с разпореждане на председателя на съда, неговите заместници или определен съдия. Когато касационната инстанция е единствената
съдебна инстанция, делото се разглежда в открито заседание. При откритото разглеждане на делото първото заседание се насрочва в срок,
не по-дълъг от 4 месеца от образуването му. В случай на нередовности на касационната жалба срокът
тече от отстраняването им. При от-
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крито заседание делото се разглежда
с участието на прокурор. Върховният
административен съд се произнася с
решение в едномесечен срок от заседанието, в което е приключило разглеждането на делото.
Сроковете спират да текат през
съдебната ваканция и дните, обявени
за официални празници, освен когато този кодекс или специален закон
предвижда по-кратки срокове.
7. Отмяна на влязло в сила съдебно решение
По отношение на производствата
за отмяна на влезли в сила съдебни
решения се премахват седемчленните състави на Върховния административен съд, които разглеждаха тези
дела. Влезлите в сила съдебни актове, постановени от петчленен състав
на Върховния административен съд,
подлежат на отмяна от друг петчленен състав на същия съд. Предвижда
се изрично, че не подлежат на отмяна влезлите в сила решения, постановени по оспорване на общ или подзаконов нормативен акт.
Направена е промяна и по отношение на сроковете за подаване на
искането. Искането за отмяна се подава в тримесечен срок от деня:
1. в който на подателя на искането е могло да стане известно новото
обстоятелство или от деня, в който
молителят е могъл да се снабди с новото писмено доказателство – в случаите по чл. 239, т. 1, но не по-късно
от една година от влизане в сила на
акта, чиято отмяна се иска;
2. на узнаване на решението или
присъдата, но не по-късно от една
година от влизането на решението
или присъдата в сила – в случаите по
чл. 239, т. 2;
3. на узнаване на решението или
на акта за отмяна, но не по-късно от

една година от влизането на решението или на акта за отмяна в сила
– в случаите по чл. 239, т. 3;
4. на влизане в сила на последното
решение – в случаите по чл. 239, т. 4;
5. на съобщаването на решението
– в случаите по чл. 239, т. 6.
Тези срокове започват да текат от
влизане в сила на акта, чиято отмяна
се иска, ако основанието за отмяна е
възникнало или е било узнато преди
този момент.
Предвижда се в случаите на чл. 239,
т. 5 и чл. 246, ал. 1 искането за отмяна да се подава в едногодишен срок
от влизане в сила на акта, чиято отмяна се иска.
Предвижда се искането за отмяна да се приподписва от адвокат или
юрисконсулт, с изключение на дела
за пенсионно, здравно и социално
осигуряване, дела, по които жалбоподателят е освободен от държавна
такса или е лице, лишено от свобода
с влязла в сила присъда, или когато
жалбоподателят или неговият представител има юридическа правоспособност. Към искането се прилага
пълномощно за приподписването, а
в случая, когато жалбоподателят или
неговият представител има юридическа правоспособност, се прилага
удостоверение за юридическа правоспособност.
За производство по отмяна на
влезли в сила съдебни актове се събира такса в размер 30 лв. за граждани и 150 лв. за организации. Не
се дължи такса от граждани по искане за отмяна по дела за пенсионно,
здравно и социално осигуряване.
8.
Административнонаказателни
разпоредби
Създават се допълнителни гаранции срещу бездействието на администрацията, като се предвижда акто-
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вете за установяване на нарушенията
да се съставят от инспектори от съответния инспекторат по Закона за администрацията. Когато към орган на
изпълнителната власт няма създаден
инспекторат, актовете за установяване на нарушения се издават от овластени от него длъжностни лица. Наказателните постановления се издават
от органа на изпълнителната власт
или от овластени от него длъжностни лица.
Предвижда се в случаите, когато
нарушенията са извършени от изпълнителни директори на изпълнителни
агенции или ръководители на държавни институции по чл. 19, ал. 4, т. 4
от Закона за администрацията, създадени към министър, или от длъжностни лица в администрацията на
тези структури, актовете за установяване на нарушенията се съставят от
инспектората по Закона за администрацията към съответния министър,
а наказателните постановления се издават от министъра или от овластени
от него длъжностни лица.
Уредена е и хипотезата за налагане на административни наказания и в
случаите, когато нарушенията са извършени от министри, областни управители, председатели на държавни
агенции, председатели на държавни
комисии към Министерския съвет,
ръководителите на административните структури по чл. 19, ал. 4, т. 4
от Закона за администрацията, създадени към Министерския съвет. В
тези случаи актовете за установяване на административни нарушения
се съставят от инспектори от Главния инспекторат, а наказателните постановления се издават от министърпредседателя или овластено от него
длъжностно лице. Актовете за установяване на административни нару-
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шения се издават от инспектори от
Главния инспекторат и в случаите,
когато органите на власт са делегирали своите правомощия на свои заместници или на други длъжностни
лица от администрацията.
9. Изменения и допълнения в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
Променя се подсъдността при обжалване на действията за обезпечаване на доказателства пред териториалния директор по местонахождение
на обекта, като се предвижда обжалването да става пред административния съд по местоизвършване на
действията.
Ревизионният акт в частта, която
не е отменена, може да се обжалва чрез решаващия орган в 14-дневен
срок от получаването на решението.
Делото се разглежда от административния съд, в чийто съдебен район
е постоянният адрес или седалището
на жалбоподателя към момента на
извършването на първото действие
по осъществяване на данъчно-осигурителния контрол от органите по
приходите.
Решението на административния
съд по дела, по които се обжалват установени с ревизионния акт публични вземания общо в размер до 750
лв., в които не се включват начислените лихви за забава, когато ревизионният акт е издаден на физически
лица, и общо в размер до 4000 лв.,
в които не се включват начислените
лихви за забава, когато ревизионният
акт е издаден на юридически лица, е
окончателно.
Въвеждат се държавни такси за
касационното оспорване, като те се
определят по реда на Административнопроцесуалния кодекс върху определяем материален интерес в раз-

14

Четиридесет и четвърто народно събрание

мер на установеното с ревизионния
акт публично вземане.
Променя се подсъдността при обжалване на отказа за разсрочване
или отсрочване на публични задължения. Предвижда се отказът да се
обжалва пред административния съд
по постоянния адрес или седалището
на длъжника.
Решението за налагане на обезпечителни мерки може да се обжалва
пред административния съд по постоянния адрес или седалището на
жалбоподателя.
При съдебно обжалване срещу
принудително изпълнение длъжникът
или взискателят може да обжалва решението пред административния съд
по постоянния адрес или седалището
на длъжника.
10. Родова и местна подсъдност
С измененията в АПК се прави
промяна и по отношение на родовата
подсъдност на актовете на Министерския съвет, министър-председателя,
заместник
министър-председателите и министрите, издадени при упражняване на конституционните си
правомощия по ръководство и осъществяване на държавното управление. Предвижда се, че тези актове са
родово подсъдни на Върховния административен съд в случаите, предвидени в закон, както и когато тези
органи са делегирали правомощията
си на съответните длъжностни лица,
издадените от тях административни
актове се оспорват пред съответния
административен съд.
Направена е промяна и по отношение на местната подсъдност. Предвижда се делата по оспорване на индивидуални административни актове
да се разглеждат от административния съд по постоянен адрес или седалището на посочения в акта адресат,

съответно адресати. Когато посоченият в акта адресат има постоянен
адрес или седалище в чужбина, споровете се разглеждат от Административния съд – град София.
Когато посочените в акта адресати са повече от един и са с различен постоянен адрес или седалище,
но в рамките на един съдебен район, делата по ал. 1 се разглеждат
от административния съд в района
на териториалната структура на администрацията на органа, издал акта.
Във всички останали случаи делата
се разглеждат от административния
съд, в района на който е седалището
на органа.
Когато компетентният съд не
може да разгледа делото, Върховният административен съд постановява
изпращането му в равен по степен
съседен административен съд.
С преходните и заключителните
разпоредби на закона се прави промяна на родовата подсъдност в множество специални закони или се премахва касационната инстанция при
оспорването на определена категория административни актове.
Законът за изменение и допълнение на АПК влиза в сила от 1 януари
2019 г., с изключение на:
1. параграфи 4, 11, 14, 16, 20, 30,
31, 74 и § 105, т. 1 относно изречение
първо и т. 2, които влизат в сила от
10 октомври 2019 г.;
2. параграфи 38 и 77, които влизат
в сила два месеца след обнародването на този закон в „Държавен вестник“;
3. параграф 79, т. 1, 2, 3, 5, 6 и 7,
§ 150 и 153, които влизат в сила от
деня на обнародването на този закон
в „Държавен вестник“.
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Закон за изменение и допълнение на
Закона за пътищата
Вносители: н.п. Александър Ненков,
Станислав Иванов, Петя
Аврамова, Искрен Веселинов, Георги Колев,
Николай Александров, Георги Динев, Александър
Мацурев
Комисии: Комисия по регионална
политика, благоустройство и местно самоуправление (водеща); Комисия
по правни въпроси; Комисия по бюджет и финанси;
Комисия по европейските
въпроси и контрол на европейските фондове
Приет на: 14 септември 2018 г.;
		обн., ДВ, бр. 80 от 2018 г.
Със Закона за изменение и допълнение на Закона за пътищата се
правят изменения в няколко насоки,
както следва:
За преминаване по платената пътна мрежа се въвежда смесена система
за таксуване на различните категории
пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние.
Винетната такса се заплаща от пътни превозни средства по чл. 10а, ал. 7
от закона с обща технически допустима максимална маса до или равна на 3,5 тона, като заплащането на
винетната такса дава право на едно
пътно превозно средство да ползва
за определен срок платената пътна
мрежа, а заплащането на тол таксата
дава право на едно пътно превозно
средство да измине разстояние между две точки от съответния път или
пътен участък. Установява се правило за случаите на установено движение на пътно превозно средство, без
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да е заплатена съответната такса. В
тези случаи водачът на пътното превозно средство, неговият собственик
или трето лице може да заплати компенсаторна такса, като се освобождава от административнонаказателна
отговорност. Списъкът на пътищата, включени в обхвата на платената
пътна мрежа, по които може да се
събира такса за ползване на пътната
инфраструктура – винетна такса, или
такса за изминато разстояние – тол
такса, се приема с решение на Министерския съвет. Списъкът се обнародва в „Държавен вестник“, размерът на таксите се определя с тарифа
на Министерския съвет по предложение на министъра на регионалното
развитие и благоустройството.
Предвижда се условията, редът и
правилата за изграждане и функциониране на смесената система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време
и на база изминато разстояние да се
определят с наредба на Министерския съвет в съответствие с изискванията на Директива 1999/62/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета
от 17 юни 1999 г. относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури и Директива
2004/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г.
за оперативната съвместимост на
електронни системи за пътно таксуване в Общността.
От такса са освободени пътни превозни средства на Министерството
на вътрешните работи, на Националната служба за охрана, на Държавната агенция „Национална сигурност“,
на Неотложната медицинска помощ
и на въоръжените сили.
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Във връзка с въвеждането на таксите Агенция „Пътна инфраструктура“ оперира и поддържа Електронната система за събиране на пътни
такси, която се състои от електронна система за издадените електронни винетки и електронна система за
събиране на тол такси, като законът
предвижда да се осигури възможност
на ползвателите на платената пътна
мрежа да заплатят съответната такса
по електронен и банков път, както
и чрез картово разплащане и в брой
в пунктовете за продажба, както и
да заплатят такса за електронна винетка за пътни превозни средства по
чл. 10а, ал. 7 и маршрутна карта за
пътни превозни средства по чл. 10б,
ал. 3 чрез терминали за самотаксуване, разположени по платената пътна мрежа и в областните градове на
страната.
Законът за изменение и допълнение на Закона за пътищата предвижда пунктове за продажба да се
разкриват най-малко на граничните
контролно-пропускателни пунктове
или в близост до тях, в областните
градове, както и по протежение на
платената пътна мрежа, като Агенция „Пътна инфраструктура“ определя местата, на които да се разкрият
пунктове за продажба, и сключва договори при еднакви публично оповестени общи условия и цени с търговци, които отговарят на изискванията,
определени с решение на управителния є съвет. Във връзка със създаването на пунктовете за продажба на
винетни стикери се предвижда да не
се прилагат правилата на Закона за
обществените поръчки по отношение
на договорите, сключвани от Агенция „Пътна инфраструктура“ по реда
на чл. 10, ал. 14 и 15 от Закона за пътищата.

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за пътищата се въвежда винетна такса за уикенда, като
срокът за нейната валидност се определя с наредба. При заплащане на
винетната такса се издава електронна
винетка, която представлява електронен документ по смисъла на Закона
за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Във
връзка с осъществявания контрол
за заплащане на пътните такси се
предвижда съответните длъжностни
лица да нямат право да изискват от
собствениците или ползвателите на
пътното превозно средство да представят издадената им електронна винетка или доказателства за извършеното плащане.
Предвижда се електронната винетка, издадена срещу платената винетна такса, да следва пътното превозно
средство и в случай на прехвърляне
на собствеността на пътното превозно средство, като запазва валидността си за срока, за който е издадена.
Законът предвижда винетна такса да се заплаща за следните пътни
превозни средства с обща технически
допустима максимална маса до или
равна на 3,5 тона:
1. моторните превозни средства,
които имат най-малко четири колела и са предназначени за превоз на
пътници;
2. моторните превозни средства,
които имат най-малко четири колела и са предназначени за превоз на
товари;
3. моторни превозни средства с
повишена проходимост.
Тол таксите се диференцират в зависимост от техническите характеристики на пътя или пътния участък,
от изминатото разстояние, от категорията на пътното превозно средство
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и броя на осите, екологичните му характеристики и се определят за всеки
отделен път или пътен участък.
Смесената система за таксуване на
различните категории пътни превозни средства на база време и на база
изминато разстояние включва и Европейската услуга за електронно събиране на такса за изминато разстояние (ЕУЕСТ), като Агенция „Пътна
инфраструктура“ създава и поддържа
регистър на областите на ЕУЕСТ, национален регистър на доставчиците
на ЕУЕСТ и регистър на националните доставчици на услуги за електронно събиране на такси за изминато разстояние.
Доставчиците на ЕУЕСТ са правни субекти, отговарящи на изискванията, предвидени в закона и регистрирани в държавата членка, в
която са установени или търговци,
регистрирани в Република България,
които отговарят на условията, предвидени в закона, и които са вписани
в Национален електронен регистър
на доставчиците на ЕУЕСТ. Съгласно законът споровете, възникнали
между лицето, събиращо пътни такси, и доставчиците на ЕУЕСТ, които са сключили договори или са в
договорни взаимоотношения с това
лице, се разглеждат от Помирителна
комисия към Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Компетентността и правомощията на Помирителната комисия се
уреждат в наредба, а съставът, функциите и дейността на комисията се
определят с правилник, утвърден от
министъра на регионалното развитие
и благоустройството.
Във връзка с въвеждането на новите такси се създава Национално тол
управление като специализирано звено към Агенция „Пътна инфраструк-

17

тура“ и се предоставят нови функции
на Агенцията. Тя осъществява функциите на лице, събиращо пътни такси, оперира и управлява Електронната система за събиране на пътни
такси, като управлява процесите и
контролира правилното отчитане на
дължимите такси и събирането им;
осъществява контрол и надзор върху доставчиците на услуги за електронно събиране на такси за изминато разстояние, и върху доставчиците
на декларирани данни; изготвя и
поддържа отчет за област на пътните такси и заявление за област на
ЕУЕСТ и за предоставяне на електронна услуга за събиране на такси
за изминато разстояние; организира
разпространяването и поддръжката
на бордови устройства, отговарящи
на съответните технически изисквания за целите на тол таксуването в
съответните области на пътни такси
на Агенцията; регистрира ползватели на платената пътна мрежа, притежаващи бордови устройства, които
не са сключили договор с доставчик
на услуга за електронно събиране на
такси за изминато разстояние или
доставчик на декларирани данни, за
целите на тол таксуването; контролира наличността по баланс за авансово платени тол такси и извършва дейностите по усвояване на дължимите
суми от наличността по него; организира дейността по създаване, водене и поддържане на Националните
електронни регистри на доставчиците на услуга за електронно събиране на такси за изминато разстояние;
осъществява комуникация с останалите служби за контрол и надзор по
глава пета от Закона за движението
по пътищата относно санкциониране на административните нарушения
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във връзка с ползването на платената
пътна мрежа.
Предвижда се председателят на
Агенция „Пътна инфраструктура“ да
определи длъжностни лица, които да
съставят актове за установяване на
административни нарушения в случаите, предвидени в закон, и да издава наказателни постановления или
оправомощава длъжностни лица от
Агенцията да издават наказателни
постановления в случаите, предвидени в закон.
Въвежда се карта за гориво, която е средство за безналично плащане на гориво и други стоки и услуги,
свързани с автомобилния транспорт,
както и на пътни такси, глоби и имуществени санкции.
Предвижда се Агенция „Пътна инфраструктура“ да преустанови издаването на годишни винетни стикери
за пътни превозни средства с обща
технически допустима маса над 3,5
тона от влизането в сила на Закона
за изменение и допълнение на Закона за пътищата.
До 15 август 2019 г. включително
пътните превозни средства с обща
технически допустима маса над 3,5
тона заплащат таксата по чл. 10,
ал. 1, т. 1 – винетна такса. В зависимост от срока на винетните такси
за тези пътни превозни средства се
издават месечна, седмична и дневна
винетка.
От влизането в сила на Закона за
изменение и допълнение на Закона
за пътищата хартиените винетни стикери за всички видове пътни превозни средства се валидизират при закупуване и имат валидност от деня на
валидизирането.
Предвижда се от влизането в сила
на Закона за изменение и допълнение на Закона за пътищата платена-

та годишна винетна такса за пътни
превозни средства с обща технически
допустима максимална маса над 3,5
тона да важи най-късно до 15 август
2019 г. включително, в случай че е
заявено конвертиране на хартиена в
електронна винетка с валидност, съответстваща на тази на закупения валиден винетен стикер по съответния
ред.
От 16 август 2019 г. за преминаване
по платената пътна мрежа от пътни
превозни средства с обща технически
допустима максимална маса над 3,5
тона с българска или с чуждестранна
регистрация се събират само таксите
по чл. 10, ал. 1, т. 2.
Винетни такси, заплатени за годишни винетни стикери за пътни
превозни средства с обща технически допустима маса над 3,5 тона, чиято валидност изтича след 15 август
2019 г., подлежат на пропорционално
възстановяване за неизползвания период след 15 август 2019 г. от Агенция „Пътна инфраструктура“. Това
право може да бъде упражнено при
подаване на подписано от собственика или упълномощения ползвател на
пътното превозно средство заявление
за пропорционално възстановяване
на неизползван период от закупена
годишна винетка, в съответните пунктове за продажба или по електронен
път, в срок от 15 декември 2018 г.
до 15 декември 2019 г. едновременно със заявяването на конвертиране
на хартиена в електронна винетка по
съответния ред. Към заявлението се
прилага декларация за истинност на
декларираните обстоятелства от собственика или упълномощения ползвател на пътното превозно средство.
Считано от 31 януари 2019 г. всички видове хартиени винетни стикери
за всички категории пътни превозни
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средства загубват валидност. Собствениците или ползвателите на пътно
превозно средство, закупили хартиен винетен стикер, чиято валидност
изтича след 1 януари 2019 г., следва да заявят неговото конвертиране
в електронна винетка в срок от 15
декември 2018 г. до 31 януари 2019 г.,
за да запазят правото си да ползват
платената пътна мрежа до изтичане
на първоначалния срок на валидност
на хартиения винетен стикер. Това
право може да бъде упражнено при
подаване на подписано от собственика или упълномощения ползвател на
пътното превозно средство заявление
за конвертиране на хартиена в електронна винетка с валидност, съответстваща на тази на закупения хартиен
винетен стикер, в съответните пунктове за продажба или по електронен път. В заявлението се подава декларация по образец за истинност на
декларираните обстоятелства.
Собственикът и ползвателят на
пътното превозно средство са длъжни да не премахват залепената на
стъклото на пътното превозно средство част на винетния стикер до датата на изтичане на неговата валидност.
От 16 юли 2019 г. Агенция „Пътна
инфраструктура“ преустановява издаването на месечни електронни винетки за пътни превозни средства с
обща технически допустима маса над
3,5 тона, като след 1 януари 2019 г. за
тази категория пътни превозни средства не се допуска заявяване на начална дата на валидност на месечна
електронна винетка, по-късна от 16
юли 2019 г.
От 9 август 2019 г. Агенция „Пътна
инфраструктура“ преустановява издаването на седмични електронни винетки за пътни превозни средства с
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обща технически допустима маса над
3,5 тона, като след 1 януари 2019 г. за
тази категория пътни превозни средства не се допуска заявяване на начална дата на валидност на седмична електронна винетка, по-късна от 9
август 2019 г.
От 23,59 ч. на 15 август 2019 г.
Агенция „Пътна инфраструктура“
преустановява издаването на дневни
електронни винетки за пътни превозни средства с обща технически допустима маса над 3,5 тона, като след
1 януари 2019 г. за тази категория
пътни превозни средства не се допуска заявяване на начална дата на валидност на дневна електронна винетка, по-късна от 15 август 2019 г.
Със Закона за изменение и допълнение на Закона за пътищата се
правят промени и в Закона за автомобилните превози. Предвижда се
моторните превозни средства от категории М2 и М3, клас В, клас II и
клас III, за управлението на които се
изисква свидетелство за управление
от категории D1, D1E, D или DE, да
се оборудват с устройство за мобилно
видеонаблюдение и с обезопасителни
колани за водача и пътниците. Изискването за обезопасителни колани
не се прилага за моторни превозни
средства от категории М2 и М3, клас
А и клас I при специализиран превоз
по маршрути с еднопосочна дължина до 30 км. Предвижда се министърът на транспорта, информационните
технологии и съобщенията с наредба да определи изискванията към устройствата за мобилно видеонаблюдение, реда за използването им и за
съхранението на записите от тях.
Предвижда се специализираните,
случайните и превозите за собствена
сметка на деца и/или ученици да се
извършват с моторни превозни сред-
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ства от категории М2 и М3, клас В,
клас II и клас III, като не се допуска
превоз на стоящи пътници.
Създават се състави на административни нарушения за неизпълнение на новите задължения по закона,
като се предвиждат глоби и имуществени санкции за неизпълнението им.
Закон за изменение и допълнение на
Закона за енергетиката
Вносител: Министерски съвет
Комисии: Комисия по енергетика
(водеща); Комисия по
правни въпроси; Комисия
по земеделието и храните;
Комисия по регионална
политика, благоустройство и местно самоуправление; Комисия по
европейските въпроси и
контрол на европейските
фондове
Приет на: 26 септември, 2018 г.;
обн., ДВ, бр. 83 от 2018 г.
Законът за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ЗИД
на ЗЕ) има за основна цел пълно и
точно транспониране в националното законодателство на изискванията
на Директива 2009/72/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от
13 юли 2009 година относно общите правила за вътрешния пазар на
електроенергия (Електрическата директива) и Директива 2009/73/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета
от 13 юли 2009 година относно общите правила за вътрешния пазар на
природен газ (Газовата директива).
С измененията също така се транспонират разпоредби на Директива
2014/94/ЕС за разгръщане на инфра-

структура за алтернативните горива в
предмета на регулиране на Закона за
енергетиката. Друга цел на ЗИД на
ЗЕ е привеждане на разпоредбите относно учредяването на необходимите
вещни права в съответствие с общата
регулация по Закона за собствеността (ЗС) и облекчаване на понастоящем усложнения режим за изграждане на линейни енергийни обекти.
На първо място измененията и допълненията приети със ЗИД на ЗЕ
целят пълно и точно транспониране в националното законодателство
на изискванията на Електрическата
и Газовата директива и са свързани
с пропуски, установени във връзка с
процедура за нарушение № 2016/2079
по чл. 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз и в
изпълнение на поетия ангажимент
в позиция на Република България в
отговор на официално уведомително писмо № С (2016) 4519 на Европейската комисия (ЕК). Също така,
със закона се въвеждат текстове, с
които се транспонират част от разпоредбите на Директива 2014/94/ЕС
за разгръщане на инфраструктура
за алтернативните горива. От Генералния секретариат на Европейската комисия е получено мотивирано
становище № C (2017) 6597, свързано с нарушение № 2017/0020 относно
нетранспонирани текстове на Директива 2014/94/ЕС за разгръщането на
инфраструктура за алтернативни горива. Предложенията са в съответствие с поетия ангажимент в позицията на Република България относно
нарушение № 2017/0020, изпратена
до ЕК, с изменение и допълнение на
ЗЕ да бъдат транспонирани част от
разпоредбите на чл. 4 от Директива
2014/94/ЕС.
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С промените в ЗЕ се въвеждат изискванията на чл. 4, параграфи 7, 8,
9, 10, 11 и 12 от Директива 2014/94/
ЕС. Създава се необходимата правна
рамка по отношение на операторите
на публично достъпни зарядни точки
за зареждане на електрически превозни средства, която липсва в националното законодателство към момента на приемане на закона.
Третата група изменения и допълнения на ЗЕ са свързани с учредяването на вещни права и с изграждането на линейни енергийни обекти,
целящи уеднаквяване на регулацията
в този закон с тази по Закона за собствеността и Закона за устройство на
територията (ЗУТ), като учредяване
на право на строеж ще се изисква
само при изграждането на обекти,
които могат да бъдат въведени в експлоатация като самостоятелни обекти
съгласно § 5, т. 39 от Допълнителните
разпоредби на ЗУТ. За изграждането
на площадкови енергийни обекти,
когато те са сгради или постройки,
следва да бъде запазено изискването
за придобиване на собственост върху
земята или за учредяване на вещно
право на строеж преди издаването на
разрешението за строеж. Прецизирането на разпоредбите на ЗЕ в раздели I и II в глава пета „Вещни права“
ще доведе до намаляване на административните процедури за получаване
на разрешение за строеж. Промените
в Закона за енергетиката са стъпка
за изпълнение целите за ефективно
и в срок осъществяване на проектите от общ интерес по смисъла на Регламент (ЕС) № 347/2013 г. на ЕП и
на Съвета от 17 април 2013 относно
указания за трансевропейската енергийна инфраструктура и за отмяна
на Решение № 1364/2006/ЕО, както
и за изменение на регламенти (ЕО)
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№ 713/2009, (ЕО) № 714/2009 и (ЕО)
№ 715/2009. Законът ще допринесе
за изпълнение на поетите ангажименти за инвестиции по отношение
на проектите, включени в списъка
с проекти от общ интерес, приет с
Делегиран регламент (ЕС) 2016/89
на Комисията от 18 ноември 2015 г.
Със закона също така се допринася
за постигането на целите на европейските секторни документи, включително Стратегия „Европа 2020“, по
отношение на общия енергиен пазар
и сигурността на снабдяването.
Част от промените в Закона за
енергетиката целят подобряване на
работата на Фонд „Сигурност на
електроенергийната система“ и отстраняват възникнали от практиката
проблеми.
В преходните и заключителните
разпоредби на закона се предвиждат
изменения и допълнения в Закона за
горите, така че да бъде постигната
последователност и синхронизиране
на нормативната уредба и да бъде
осигурено осъществяване на инвестиционните намерения за линейни
енергийни обекти въз основа на сервитутното право.
Със ЗИД на ЗЕ се изменят също
така и разпоредби в Закона за енергийната ефективност и Закона за
опазване на земеделските земи.
Закон за изменение и допълнение на
Закона за лекарствените продукти в
хуманната медицина
Вносител: Министерски съвет
Комисия: Комисия по здравеопазването (водеща)
Приет на: 28 септември 2018 г.;
обн., ДВ, бр. 84 от 2018 г.
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Със закона се правят промени в
следните основни насоки:
1. Създават се условия и ред за прилагане на чл. 83 от Регламент (ЕО)
№ 726/2004 на Европейския парламент и Съвета относно лечението с
лекарствен продукт за състрадателна
употреба (ОВ, L 136/2004). Създава
се правно основание за издаване на
наредба от министъра на здравеопазването да бъдат регламентирани условия и ред, при които да се извършва лечението с лекарствен продукт за
състрадателна употреба. По този начин ще се даде възможност на пациентите, които не са включени в клинично изпитване, да получат достъп
до лечение, когато липсва алтернатива и лекарственият продукт не е разрешен за употреба в друга държава.
Тези лекарствени продукти няма да
се заплащат с публични средства.
2. Регламентират се мерки за наблюдение на лекарствени продукти
и за ограничаване на износа им при
необходимост.
Законът регламентира и мерки за
наблюдение на лекарствени продукти
от Позитивния лекарствен списък и
за ограничаване на износа им, когато
е установена липса или недостиг на
територията на Република България.
За целта Изпълнителната агенция
по лекарствата (ИАЛ) чрез Национална информационна система ще
изготвя списък с лекарствени продукти, за които може да се ограничава износът. Изпълнителната агенция
по лекарствата ще публикува на интернет страницата си списъка и търговците на едро с лекарствени продукти ще са длъжни да уведомяват
ИАЛ, когато планират да извършат
износ на тези лекарствени продукти.
Преди изготвянето на списъка на лекарствените продукти, за които може

да се ограничава износът, ИАЛ ще
изготвя списък на наблюдавани лекарствени продукти, който ще съдържа лекарствените продукти, за които
през последните три месеца в ИАЛ
са постъпили уведомления, че предстои износ. Списъкът на лекарствените продукти, за които може да се
ограничава износът, ще съдържа лекарствени продукти от Позитивния
лекарствен списък, за които въз основа на проверка от ИАЛ и регионална здравна инспекция (РЗИ) се
установи, че е налице липса или недостиг. Когато се касае за лекарствени продукти, заплащани от Националната здравноосигурителна каса
(НЗОК), в проверките ще участват
и служители от НЗОК. Проверките
ще се правят в ясно регламентирани случаи, а именно когато е налице
забавяне или отказ от страна на търговец на едро с лекарствени продукти да изпълни заявки на 5 различни
аптеки в рамките на един месец за
доставки на съответните лекарствени
продукти.
С цел засилване на административния контрол се въвеждат и построги административнонаказателни
разпоредби за нарушения на правилата относно паралелния износ.
Предвиждат се по-високи санкции
при извършване на нерегламентирана търговия с лекарства, включени в
ограничителния списък, като за търговците на дребно глобата е в размер
от 10 000 до 20 000 лв. при първо
нарушение и от 25 000 до 35 000 лв.
при повторно нарушение, а при търговците на едро имуществената санкция е в размер от 10 000 до 25 000 лв.
и при повторно нарушение разрешението за търговия на едро се отнема
със заповед на ИАЛ. За всеки, който
извърши износ на лекарствени про-

Законодателна дейност
дукти в нарушение на разпоредбите
за износ на лекарствени продукти от
закона, е предвидена глоба, съответно имуществена санкция, в размер от
50 000 до 100 000 лв. С тези мерки
се ограничават случаите, в които на
българския пазар липсват лекарствени продукти поради техния износ.
Предложеният механизъм е съобразен с Решение № 1 от 29 януари
2015 г. на Конституционния съд по
конституционно дело № 5 от 2014 г.
Анализът за установяване на липса и недостиг се извършва при условия и по ред, определени с наредба на министъра на здравеопазването
по предложение на изпълнителния
директор на ИАЛ. Предвижда се наредбата да се издаде в срок до 3 месеца от обнародването на закона.
Със закона се въвежда изискването ИАЛ да изгради специализирана
електронна система за събиране и
анализиране на информация за липса
и недостиг на лекарствени продукти
на територията на страната в срок
до 4 месеца от влизането в сила на
закона. Така ще се обвържат данните за вноса на лекарствени продукти
на територията на страната и за доставените количества на ниво търговец на дребно и на ниво болница с
данните за реализираните и заплатени от НЗОК лекарствени продукти,
включени в Позитивния лекарствен
списък. Данните и работата на ИАЛ
и НЗОК ще са синхронизирани и обвързани и ще се наблюдават ежемесечно.
3. Оптимизира се дейността по
провеждане на клинични изпитвания
и създаване на условия за прилагане на Регламент (ЕС) № 536/2014 на
Европейския парламент и на Съвета относно клиничните изпитвания
на лекарствени продукти за хуманна
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употреба и за отмяна на Директива
2001/20/ЕО (ОВ, L 158/2014) (Регламент (ЕС) № 536/2014).
Оптимизират се и националните
вътрешноорганизационни
административни правила по разрешаването
и провеждането на клинични изпитвания и намаляване на регулаторната тежест за бизнеса. Разрешаването
на клиничните изпитвания ще бъде
организирано в една-единствена административна процедура и ще се заплаща една такса. Към момента на
приемането на закона протичат две
самостоятелни процедури – пред Комисията по етика за многоцентрови
изпитвания (или пред местните комисии по етика) и пред ИАЛ. Намаляването на административната тежест в процеса по разрешаване на
клиничните изпитвания ще допринесе за насърчаване на провеждането
на клинични изпитвания на лекарствени продукти и медицински изделия. В този контекст отпада и задължението за лечебните заведения,
в които се провеждат клинични изпитвания, да създават етични комисии. Законът дава възможност за облекчаване на това административно
изискване, като се предвижда да се
определя само по едно лице за контакт по етични въпроси, свързани с
клиничните изпитвания.
Променя се кръгът на лечебните
заведения, които могат да провеждат клинични изпитвания. Към лечебните заведения, които могат да
извършват клинични изпитвания, се
включват диализните центрове и индивидуалните и груповите практики
за първична и специализирана медицинска помощ. За тях в момента е
налице немотивирана законова празнота, която предлагаме да бъде преодоляна.
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Стеснява се кръгът на лечебните
заведения, които могат да извършват клинични изпитвания с лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества. Допустимо ще бъде
извършването на такива клинични
изпитвания само в лечебни заведения за болнична помощ, центрове за
психично здраве, центрове за кожно-венерически заболявания и комплексни онкологични центрове, в
структурата на които е разкрита аптека, притежаваща лицензия за дейности с наркотични вещества, или
които са сключили договор с друго
лечебно заведение, в структурата на
което е разкрита аптека, притежаваща лицензия за дейности с наркотични вещества. Целта е да се гарантира
спазването на условията за организиране и съхранение на лекарствените
продукти, съдържащи наркотични вещества, в съответствие с изискванията на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.
Намалява се и административната
тежест при извършване на дарения
на лекарствени продукти чрез изпълнение на Мярка № 8 от Втория пакет
мерки за намаляване на регулаторната тежест, приет с Решение № 635 на
Министерския съвет от 2013 г.
4. С приетия закон в изпълнение
на Мярка № 8 от Втория пакет мерки
за намаляване на регулаторната тежест, приет с Решение № 635 на Министерския съвет от 2013 г., се намалява административната тежест при
извършване на дарения на лекарствени продукти чрез замяна на действащия режим от съгласувателен в
уведомителен. С въвеждане на предложената мярка ще се ускори процесът по извършване на дарения на
лекарствени продукти. Даренията ще
могат да бъдат извършвани, без да се

изчаква сега регламентираният срок
от 10 дни за съгласуване на искането
на заявителя от ИАЛ.
Предлагат се и други мерки за намаляване на административната тежест, като отпадане на изискванията за представяне на удостоверение
за актуална съдебна регистрация по
Закона за лечебните заведения и на
документ за наличие или липса на
публични задължения по Закона за
контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите. Тези обстоятелства ще се проверяват по служебен
път.
Закон за изменение и допълнение на
Закона за обществените поръчки
Вносител: Министерски съвет
Комисии: Комисия по правни въп
роси (водеща); Комисия
по икономическа политика и туризъм; Комисия
по регионална политика,
благоустройство и местно
самоуправление; Комисия
по бюджет и финанси; Комисия по транспорт, информационни технологии
и съобщения; Комисия по
европейските въпроси и
контрол на европейските
фондове
Приет на: 4 октомври 2018 г.;
обн., ДВ, бр. 86 от 2018 г.
Със Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки се въвеждат изискванията на
Директива 2014/55/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16
април 2014 г. относно електронното
фактуриране при обществените поръчки (Директива 2014/55/ЕС) и на

Законодателна дейност
Директива 2009/33/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23
април 2009 година за насърчаването на чисти и енергийноефективни
пътни превозни средства (Директива
2009/33/ЕО).
Основната цел на закона е установяване на нормативни правила и условия за поетапно въвеждане и прилагане на електронна платформа за
възлагане на обществени поръчки.
По отношение на въвеждането на
задължителна електронна комуникация се предлага промяна в реда за
подписване, публикуване и връчване
на електронни документи в хода на
възлагане и изпълнение на поръчките, съответно в правилата за съхраняване на информацията, както и реда
при изпълнение на договорите, включително разплащанията по тях. Използването на платформата е задължително за страните, участващи във
възлагателния процес, поради което случаите на изключения от това
правило са уредени изчерпателно.
Допусната е възможността централните органи за покупки да използват свои платформи, при условие, че
спазват основните изисквания, посочени в нормативната уредба и осигурят свързаност с единната национална платформа. Възложителите се
задължават да поддържат профилите
си на купувача на електронната платформа. След въвеждане в експлоатация на платформата електронното
подаване на оферти става правило.
Също така редът за провеждане на
електронен търг е прецизиран.
Друга част от промените в законопроекта въвеждат изискванията на
Директива 2014/55/ЕС. Регламентирано е задължение на възложителите за приемане и обработване на
електронни фактури при разплащане
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по договори за обществени поръчки.
Необходимо условие е фактурите да
са съвместими с европейския стандарт за електронно фактуриране. В
тази връзка са въведени определения
на понятията „синтаксис“ и „електронна фактура“ в допълнителните
разпоредби на закона.
С определянето на задължения за
възложителите на обществена поръчка за доставка на пътни превозни
средства от категории, определени в
чл. 149 от Закона за движението по
пътищата се въвеждат и изискванията на Директива 2009/33/ЕО.
В закона има промени, с които се
цели оптимизиране и прецизиране на
действащата правна уредба. Предвидено е повишаване на стойностните прагове по чл. 20 от закона, като
увеличението на праговете за строителство, доставка и услуги цели доближаване до съответните нови европейски стойности, в сила от 1 януари
2018 г. Въвежда се изискване прогнозната стойност на обществената
поръчка да се изчислява към датата на решението за нейното откриване съобразно пазарната стойност на
предстоящите за възлагане дейности, определена в резултат на пазарни
проучвания или консултации.
Със закона се прецизира кръгът
на лицата, които са задължени да декларират лични обстоятелства при
участие в поръчки. Кръгът на тези
лица се свежда до законните и упълномощени представители на стопанския субект и до членовете на неговите управителни и надзорни органи.
Предвижда се, когато в тези органи
членуват юридически лица, обстоятелствата да се декларират само от
физическите лица, които ги представляват по право и по пълномощие.
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Променени са разпоредбите, които уреждат допустимостта на замяна или включване на подизпълнител
при изпълнение на договор за обществена поръчка.
Предвижда се забрана за подизпълнителите да превъзлагат една
или повече от дейностите, които
са включени в предмета на договора за подизпълнение. Съществена е
и промяната, съгласно която цялата информация за поръчки чрез събиране на оферти с обява вече подлежи на публикуване в Регистъра за
обществени поръчки. С оглед осигуряване на по-голяма прозрачност в
процеса на възлагане и изпълнение
на поръчките се въвежда задължение
за възложителите да публикуват на
профила на купувача договорите за
подизпълнение, а в Регистъра на обществените поръчки – обявление с
информация за всички допълнителни споразумения към договорите, независимо от правното основание за
тяхното изменение.
Регламентира се и съхранението
на електронните документи в досието на обществената поръчка в електронната платформа за срок от 5
години от годината, в която е приключило изпълнението на договора
или е прекратено възлагането. След
изтичането на този срок се предвижда архивиране за срок от 5 години в
съответствие със Закона за електронното управление.
Предлага се и унифициране на
практиката по прилагане на закона
чрез прецизиране на отделни правила и изисквания на закона и подобряване на сътрудничеството между
органите по предварителен и последващ контрол.
Въвеждат се промени във функциите на Агенцията по обществени по-

ръчки (АОП), свързани главно с осъществявания предварителен контрол
с цел оптимизиране на вида и обхвата
му, както и уеднаквяване на правилата и подхода за неговото извършване. Предложени са изменения, които
целят по-ефективно сътрудничество
между АОП и контролните органи в
областта на обществените поръчки. В
тази връзка е прецизирана основната
задача на Методическия съвет, който
е преименуван на Експертен съвет за
сътрудничество, като се предвижда в
състава му да се включат само представители на Сметната палата, АОП
и Агенцията за държавна финансова инспекция. Въз основа на резултатите от работата на органите съветът ще приема насоки за прилагане
на закона, а не както досега – само
относно осъществяваната контролна
дейност.
Друга важна промяна, която следва да се отбележи, е свързана с изключването на извънредния способ
за съдебен контрол по чл. 237 – 249
от
Административнопроцесуалния
кодекс в производството по обжалване на обществени поръчки. Въвеждат се нови санкции за необхванати
към момента нарушения. Такива са
случаите на неизпращане в срок на
информация, подлежаща на публикуване на национално или европейско
ниво, на неоснователно прекратяване
на процедура за възлагане на поръчка, изменение на проект на договор,
без да са налице условията за това
и други. Предвидена е и санкция за
неправомерна замяна на изпълнител или подизпълнител, като се цели
постигане на дисциплиниращ ефект
спрямо двете страни по договора.
Уредено е и наказание за повторно
извършени нарушения.

Законодателна дейност
В преходните и заключителните
разпоредби на закона се предвиждат разпоредби, свързани с поетапното въвеждане на електронната платформа, а други уреждат прилагането
на направените промени спрямо висящи правоотношения, процедури и
производства. Правят се и изменения
в съответните закони.
Законът влиза в сила от 1 март
2019 г., като същевременно за редица
от разпоредбите е предвидено отложено влизане в сила.
Закон за физическото възпитание и
спорта
Вносител: Министерски съвет
Комисии: Комисия по въпросите
на децата, младежта и
спорта (водеща); Комисия
по регионална политика,
благоустройство и местно
самоуправление; Комисия
по бюджет и финанси; Комисия по правни въпроси;
Комисия по образованието и науката; Комисия по
здравеопазването
Приет на: 5 октомври 2018 г.;
обн., ДВ, бр. 86 от 2018 г.
Със Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС) се отменя
действащият Закон за физическото
възпитание и спорта и се установява
нова нормативна уредба, която урежда обществените отношения, свързани с развитието и управлението на
системата на физическата активност,
физическото възпитание, спорта и
спортно-туристическата дейност в
Република България.
Законът се състои от петнадесет
глави, допълнителна разпоредба и
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преходни и заключителни разпоредби.
Глава първа „Общи положения“
регламентира предметът, целта и
принципите на закона, държавната и
общинската политика в областта на
физическата активност, физическото
възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност.
С глава втора „Органи на управление“ се регламентират правомощията на органите за управление в
областта на физическата активност,
физическото възпитание, спорта и
спортно-туристическата дейност –
Министерския съвет и министъра на
младежта и спорта. Регламентирани
са публичните регистри, които води
министърът на младежта и спорта.
Включен е и експертен съвет като
консултативно звено към министъра
на младежта и спорта.
Глава трета „Спортни организации“ е посветена на двата вида
спортни организации – спортни клубове и спортни федерации. Създава се възможност спортният клуб да
бъде регистриран като сдружение с
нестопанска цел или капиталово търговско дружество. Дефинират се видовете спортни клубове:
1. Спортен клуб за развитието на
един или на сходни спортове и спортен клуб за развитие на военно-приложни спортове;
2. Многоспортов клуб за развитието на повече от един спорт, практикувани по един обединяващ принцип.
Определена е процедурата за вписване и заличаване на спортните клубове от съответния регистър, воден
от министъра на младежта и спорта,
както и дейностите, които спортните
клубове могат да осъществяват.
Спортните федерации могат да бъдат два вида:
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1. федерация по един или сходни
видове спорт, включително спортна федерация по военно-приложни
спортове;
2. многоспортова федерация за
развитие на повече от един спорт по
един обединяващ принцип.
Със закона се предвижда издаването на безсрочен спортен лиценз
и засилен последващ контрол върху
федерациите, притежаващи лиценз.
Детайлизирана е уредбата по издаване, отказ, отнемане и прекратяване
на спортен лиценз. Изчерпателно са
посочени изискванията, на които федерацията трябва да отговаря, както
и необходимите документи за издаване на лиценза. Посочени са актовете,
които спортната федерация може да
приема в изпълнение на задължението си да администрира съответния
вид спорт, както и редът за оповестяването им. Регламентирани са дейностите, които спортната федерация
може да осъществява.
Урежда се възможността за създаване на професионални лиги, които могат да са помощни органи към
спортните федерации или самостоятелни юридически лица, на които е
делегирано управлението на определени първенства от държавния спортен календар.
Глава четвърта „Други организации в областта на спорта“ включва
статута и функциите на Българския
олимпийски комитет, Националната паралимпийска организация, Националната организация за спортнотуристическа дейност, Националната
организация за университетски спорт,
както и регламентация за обединените спортни клубове, които се създават
за ползване и управление на спортни
обекти и съоръжения и не могат да

развиват тренировъчна и състезателна дейност.
В глава пета „Политика в област
та на спорта за всички“ се съдържат различните аспекти на политиката в областта на спорта за всички,
включително спортно-туристическата дейност, физическата активност,
физическото възпитание и спорта в
системата на предучилищното и училищното образование, във висшите
училища, както и във въоръжените
сили, Министерството на вътрешните работи и Националната служба за
охрана.
Глава шеста „Политика в област
та на спорта за високи постижения“
определя условията за осъществяване на спорт за високи постижения.
Регламентиран е статутът на спортистите аматьори и професионалните
спортисти, условията и реда за придобиване на състезателни права чрез
картотекиране на спортистите, както и отнемането и прекратяването
на състезателните права. Регламентирани са видовете договори между спортен клуб и спортист аматьор,
съответно професионален спортист
или треньор. Дадена е възможност
за трансфер и преотстъпване на състезателни права на спортист от един
спортен клуб на друг.
Въведена е фигурата на посредник
при придобиване, изменение, прекратяване или трансфер на състезателни
права или при сключване, изменение или прекратяване на треньорски
договор, като условията и редът за
осъществяване на дейността се определят от съответната спортна федерация.
Дефиниран е статутът на спортния съдия като лице със специална
квалификация и статут, определен от
съответната спортна федерация при

Законодателна дейност

спазване на изискванията на съответната международна спортна организация.
Регламентирано е създаването, финансирането и дейността на специализираните държавни и общински
спортни училища, които осигуряват
общообразователна и специализирана подготовка в областта на спорта,
а в средната степен на образование
– и професионална подготовка в професионално направление „спорт“.
В глава седма „Антидопингова дейност“ са разписани дейностите, които
държавата и спортните организации
извършват за превенция, контрол и
борба срещу употребата, разпространението и допускането на употреба
на допинг в спорта. Определени са
антидопинговите правила, кръгът на
лицата, които са задължени да не нарушават антидопинговите правила и
да не допускат нарушение на антидопинговите правила, както и видовете дисциплинарни наказания за нарушение на антидопинговите правила,
като съставите на нарушение са определени в закона. Регламентиран е
статутът на Антидопинговия център
като национална антидопингова организация.
Глава осма „Медицински контрол
и медицинско осигуряване“ включва видовете медицински прегледи –
начални, периодични и предсъстезателни, на които подлежат лицата,
осъществяващи тренировъчна и състезателна дейност, както и задължението за медицинско осигуряване на
спортни състезания и организирани
спортно-туристически прояви.
Глава девета „Спортно-педагогически кадри“ дава разграничение между
кадрите в системата на образованието и тези в спорта, като се въвежда
понятието „треньорски кадри“, кое-

29

то включва треньори и инструктори.
Вписването в регистъра на треньорските кадри, воден от министъра на
младежта и спорта, е условие за осъществяване на тренировъчна дейност
и предоставяне на треньорски услуги. В тази глава се определя и ролята на висшите училища за създаване
на кадри и осъществяване на научни
изследвания и научно-приложна дейност в областта на спорта.
С глава десета „Спортни услуги“
се създава задължение спортните услуги да се предоставят при осигурени и гарантирани безопасни условия
за опазване на здравето на гражданите от вписано в съответния регистър
лице, при медицинско осигуряване,
като не се допуска дискриминация, а
ползвателите на спортна услуга е необходимо да се информират за вида,
времетраенето и цената на услугата.
Глава единадесета „Спортни обекти“ регламентира управлението, използването и поддържането на
спортни обекти. Предвидени са два
механизма за предоставяне на спортни обекти – държавна и общинска
собственост – отдаване под наем и
учредяване на ограничени вещни
права – право на ползване и право
на строеж.
Отдаването под наем за срок до 10
години се подчинява на общите правила на действащото законодателство при спазване на изискванията на
ЗФВС, като се предвижда участниците в търга или конкурса да представят програма за управление и план
за ползване на спортния обект, както
и доказателства за възможностите за
развитие на спортната дейност и за
постигнатите спортни резултати.
Допуска се отдаване под наем за
срок до 30 години само на спортен
клуб, спортна федерация или обеди-
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нен спортен клуб, които са вписани
в съответния регистър на Министерството на младежта и спорта. Допълнително задължение на наемателите
е представянето и изпълнението на
инвестиционна програма за ремонт
и обновяване на спортния обект и
представянето на доказателства за
финансовото є обезпечение, както и
на програма за спортна дейност по
количествени и качествени показатели.
Правото на ползване и правото на
строеж се учредяват възмездно или
безвъзмездно за срок, не по-дълъг от
30 години.
Безвъзмездно учредяване на право
на ползване или право на строеж се
допуска за спортни клубове – сдружения с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност,
спортни федерации и обединени
спортни клубове, вписани в съответния регистър на Министерството на
младежта и спорта.
Приобретателите на ограничените
вещни права се задължават да изготвят и да изпълняват инвестиционна
програма с определени параметри.
Всички инвестиции в имотите ще
остават в полза на държавата, съответно на общината, след изтичане на
срока, за който е учредено правото
на ползване или правото на строеж.
Глава дванадесета „Финансиране“
регулира финансовото подпомагане
с публични средства на определени
дейности в областта на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност.
Финансовото подпомагане се предоставя на:
1. лицензираните спортни федерации, в които членуват не по-малко от
15 спортни клуба;

2. спортните клубове, които са
сдружения, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност и са членове на лицензирани
спортни федерации;
3. националната организация за
спортно-туристическа дейност и националната организация за университетски спорт.
Финансовото подпомагане се осъществява въз основа на договор. Доколкото субектите, на които се предоставя финансирането, могат да
осъществяват и икономическа дейност, е въведено задължението за
аналитично счетоводно отчитане,
което да гарантира, че публичният
ресурс се ползва единствено за неикономически дейности.
В раздел III на глава дванадесета
се определят условията за награждаване и предоставяне на премии на
спортисти и треньори, за предоставяне на стипендии на деца с изявени дарби, както и за предоставяне на
месечни и еднократни парични помощи.
В глава тринадесета „Контрол“ са
регламентирани правомощията на
длъжностните лица при упражняване на контрола за спазването на изискванията на закона и на актовете по прилагането му, включително
за разходването на предоставените
средства.
В глава четиринадесета „Принудителни административни мерки“ се
предвижда министърът на младежта
и спорта да дава задължителни предписания, да разпорежда на спортните
федерации да приведат вътрешните
си актове в съответствие със закона,
да спре финансово подпомагане и да
забранява провеждането на спортни
състезания и събития.
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В глава петнадесета „Административнонаказателни разпоредби“ са определени случаите, в които по силата
на ЗФВС се носи административнонаказателната отговорност, както и
видът на административното наказание, което се налага за съответното
нарушение.
В допълнителните разпоредби са
въведени основните понятия и определения за тях, които се употребяват
многократно в закона, така че да се
установи еднаквия смисъл на използваните термини.
В преходните и заключителните
разпоредби се правят изменения в
Закона за висшето образование, Закона за туризма и Закона за опазване
на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия.

Закон за изменение и допълнение на
Закона за защита на класифицираната информация
Вносител: Министерски съвет
Комисии: Комисия за контрол над
службите за сигурност,
прилагането и използването на специалните
разузнавателни средства и
достъпа до данните по Закона за електронните съобщения (водеща); Комисия по отбрана; Комисия
по вътрешна сигурност и
обществен ред
Приет на: 10 октомври 2018 г.;
обн., ДВ, бр. 88 от 2018 г.
Със закона се правят промени, касаещи автоматизираните информационни системи или мрежи, които се
изразяват в следното:

31

1. Понятието „автоматизирани информационни системи или мрежи за
създаване, съхраняване, обработка и
пренос на класифицирана информация“ се заменя с понятието „комуникационните и информационните системи“.
2. Отпада изричната забрана за
междусистемна свързаност на автоматизирани информационни системи
или мрежи за обработка на класифицирана информация с такива за некласифицирана, както и връзка с публични мрежи, като интернет и други
подобни електронни комуникационни мрежи. Такава междусистемна
връзка вече се допуска при условията и по реда на закона и наредбата
по чл. 90, ал. 1 от закона.
3. Преди въвеждане в експлоатация за работа с класифицирана информация за всяка комуникационна
и информационна система се провежда процедура по акредитиране
при условията и по реда, определени
с наредбата по чл. 90, ал. 1 от закона,
като не се допуска създаване, обработване, съхраняване и пренасяне на
класифицирана информация в комуникационни и информационни системи без наличието на издаден сертификат по чл. 14, т. 2 от закона.
4. Въведени са определения на понятията „комуникационна и информационна система“, „информационна
система от затворен тип“, „междусистемна връзка“ и други.
5. С преходните и заключителните разпоредби на закона се правят
и съответните промени в Закона за
Държавна агенция „Национална сигурност“, в Закона за военното разузнаване и в Закона за електронното
управление.
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Закон за изменение на Търговския
закон
Вносител: Министерски съвет
Комисии: Комисия по правни въпроси (водеща); Комисия по
европейските въпроси и
контрол на европейските
фондове
Приет на: 10 октомври 2018 г.;
обн., ДВ, бр. 88 от 2018 г.
Със Закона за изменение на Търговския закон се въвеждат изискванията на чл. 10, параграф 2, чл. 58, параграфи 1, 2 и 5 и чл. 59, параграф 1,
буква „а“ и параграф 2 от Директива
(ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015
година за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение
на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и
за отмяна на Директива 2005/60/ЕО
на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на
Комисията.
С приемането на закона се цели
прозрачност и обмен на информация
по отношение на търговските дружества, издали акции на приносител с
оглед подобряване на инвестиционния климат. Затова и с предложените промени се предвижда премахване на възможността за акционерните
дружества и за командитните дружества с акции занапред да издават акции на приносител.
С преходните и заключителните
разпоредби на закона се предвижда
издадените до влизането в сила на
този закон акции на приносител да
се заменят с поименни акции. Същевременно дружествата, издали акции

на приносител, трябва да предприемат действия по изменение на уставите си, замяна на акциите на приносител с поименни, водене на книги
на акционерите и заявяване на промените, и представяне за обявяване
изменените устави в търговския регистър в 9-месечен срок от влизане
в сила на закона. В двумесечен срок
след изтичането на 9-месечния срок
Агенцията по вписванията съставя
списък на търговските дружества,
които не са привели дейността си в
съответствие и нямат висящо производство по заявление за вписване на
промени. Списъкът се изпраща на
прокуратурата за завеждане на искове по чл. 252, ал. 1, т. 4 от закона.
При неизпълнение на изискванията на закона, включително ако е налице за търговското дружество влязъл
в сила отказ за вписване на заявените промени, се предвижда прекратяване на дейността на дружеството с
решение на съда по иск на прокурора. Аналогичен режим и срок е предвиден да се приложи за кредиторите
със залог на акциите на приносител
и при запор на акции на приносител
по чл. 515, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс.
Създадена е правна възможност за
акционер, чиито акции на приносител са обезсилени, защото не е поискал замяна на акциите на приносител с поименни в 9-месечения срок,
да поиска от дружеството да му заплати равностойността на направените по тях вноски в 6-месечен срок
от узнаването, но не по-късно от 5
години от датата на обезсилването.
Този 6-месечен срок е предвиден, за
да се отговори на изискването на директивата за срочно изпълнение на
изискванията є.
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Законът влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на § 6, който влиза в сила от 1 юни 2019 г.
Закон за ратифициране на Споразумението между Република България и
Организацията на Обединените нации
по прехрана и земеделие (ФАО) за
изграждане на Субрегионално техническо звено в гр. Бургас за оказване
на съдействие на операциите по Проект „BlackSea4Fish“, сключено чрез
размяна на писма
Вносител: Министерски съвет
Комисии: Комисия по земеделието
и храните (водеща); Комисия по бюджет и финанси
Приет на: 10 октомври 2018 г.;
обн., ДВ, бр. 87 от 2018 г.
На 14 февруари 2018 г. Министерският съвет с протоколно решение
е одобрил проекта на Споразумение
между Република България и ФАО
за изграждане на Субрегионално техническо звено в град Бургас за оказване на съдействие на операциите по
Проект „BlackSea4Fish“, сключено
чрез размяна на писма, като основа за водене на преговори и упълномощи министъра на земеделието,
храните и горите да проведе преговорите и да подпише писмото отговор
за сключване на Споразумението от
името на правителството на Република България при условие на последваща ратификация.
Своевременното изграждане на
Субрегионално техническо звено
в град Бургас за оказване на съдействие на операциите по Проект
„BlackSea4Fish“ ще даде възможност
на това страната ни да започне коор-
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динацията на дейностите по Проекта и ще подпомогне сътрудничеството между страните от черноморския
регион за подобряване на събирането на данни (биологични, икономически и научни) за риболова в Черно
море. С ратифицирането на Споразумението Република България ще
подпомогне инициативите, насочени
към подкрепа на устойчивото рибарство в Черно море, и ще спомогне за
по-доброто сътрудничество в областта на научните и техническите дейности, включително между националните институти на държавите от
региона.
Закон за ратифициране на Протокола
за удължаване на срока на действие
на Споразумението между правителството на Република България
и правителството на Съединените
американски щати за научно-технологично сътрудничество, подписано
на 4 януари 2008 г. във Вашингтон
Вносител: Министерски съвет
Комисии: Комисия по образованието и науката (водеща);
Комисия по външна политика
Приет на: 10 октомври 2018 г.;
обн., ДВ, бр. 87 от 2018 г.
Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за научно-технологично
сътрудничество е подписано на 4 януари 2008 г. във Вашингтон и е ратифицирано от 40-ото Народно събрание
на 30 май 2008 г. Предвид изтичането на срока на Споразумението на
17 юни 2018 г. двете страни договарят неговото удължаване с една година, като през този период ще се

34

Четиридесет и четвърто народно събрание

работи върху изменение, допълнение
и актуализиране на текста с цел последващото му подписване за нов период от 10 години. Водените преговори изразяват волята на Република
България за цялостно разширяване
на съществуващите форми на международното сътрудничество в областта
на научните изследвания, технологии
и иновации, което да съответства на
целите, поставени на ниво Европейски съюз, за интензифициране на отношенията с трети страни.
Закон за изменение на Закона за
ратифициране на Конвенцията за
премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични
актове
Вносител: Министерски съвет
Комисии: Комисия по външна политика (водеща); Комисия
по образованието и науката
Приет на: 10 октомври 2018 г.;
обн., ДВ, бр. 87 от 2018 г.
С предложеното изменение се цели
привеждане в съответствие на Закона за ратифициране на Конвенцията
за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове с променената нормативна
уредба. Конкретно това се отнася до
законодателната промяна по отношение на термина „народна просвета“,
променен със Закона за училищното и предучилищното образование,
както и във връзка с преминаването
на дейностите по издаване на удостоверение „апостил“ на образователни документи от Министерството на
образованието и науката към Националния център по информация и документация.

За прилагането на предложените
промени не са необходими допълнителни финансови средства. С промените не се въвеждат разпоредби от
правото на Европейския съюз.
Закон за изменение и допълнение на
Закона за културното наследство
Вносител: Министерски съвет
Комисия: Комисия по културата и
медиите
Приет на: 11 октомври 2018 г.,
обн., ДВ, бр. 89 от 2018 г.
С приетия закон се преразглеждат
някои административни процедури,
свързани с движимото и недвижимото културно наследство, и тяхното
прецизиране.
С изменението в чл. 5, ал. 1 от Закона за културното наследство (ЗКН)
чрез заличаване на думата „природни“ се преодолява констатирано към
момента несъответствие със Закона
за защита при бедствия (ЗЗБ). Защитата при бедствия, която се прилага
и за културните ценности (движими
и недвижими), включва и бедствия,
предизвикани от човешка дейност,
а не единствено природни бедствия,
съгласно определението за бедствие,
регламентирано с чл. 2 от ЗЗБ. Във
връзка с това думата „природни“ се
заличава от текста на разпоредбата.
Правомощията на министъра на
културата, регламентирани с чл. 14,
ал. 1 от ЗКН, са преразгледани и допълнени в следните насоки:
Въвежда се дейността по дигитализация на културното наследство
като една от основните за министъра на културата функции по опазване
на културното наследство. Дейността
по дигитализация на културното на-

Законодателна дейност
следство е свързана с документирането, опазването и популяризирането
на културните ценности. Във връзка
с допълнението, направено в текста
на разпоредбата на чл. 14, ал. 1 (относно т. 12), е предложеното легално определение за дигитализация на
културното наследство като процес
на създаване на метаданни и дигитално съдържание за културна ценност съобразно утвърдени стандарти
и формати, с подходящи електронни
устройства, с цел тяхната обработка,
съхранение и разпространение. Липсата на изричен текст в закона, регулиращ тази дейност, създава затруднения в процесите на изграждане на
електронни регистри и пълноценно
използване на ресурсите с оглед на
бързото развитие на технологиите.
Създава се нова разпоредба в
чл. 14, ал. 1, т. 15 от ЗКН, свързана
с основна методическа функция на
министъра на културата по опазване
на културното наследство – даване на
разпореждане за временно съхранение на движими културни ценности в
случаите на невъзможност за тяхното
съхранение, както и при закриване
на музей или обществена колекция.
Цели се преодоляване на празнота
в законодателството, свързана преди
всичко с регулиране на определени
дейности по управление на културните ценности, осигуряващи в максимална степен тяхната защита.
Нормативната уредба, регулираща
дейността на специализираните експертни съвети, е несистематизирана
и разпокъсана. Дейността на специализираните експертни съвети е ключова за осъществяването на основни
дейности в областта на културното
наследство. Основна функция на съветите е да подпомагат административния орган при вземането на ре-
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шения в хода на административни
производства, свързани с предоставяне на статут на културни ценности, изпълнение на функции, свързани с монументално-декоративните
изкуства, и даване на разрешения
за извършване на теренни проучвания. Към настоящия момент законът предвижда функционирането на
5 съвета, осъществяващи описаните
функции – Специализиран експертен съвет по изобразителни изкуства,
Национален съвет за нематериално
културно наследство, Специализиран
експертен съвет по чл. 64, ал. 2 от
ЗКН – в областта на недвижимото
културно наследство, Специализиран
експертен съвет по чл. 99, ал. 2 от
ЗКН – в областта на движимото културно наследство, и Съвет за теренни
проучвания. Предлага се заседанията на съветите да се излъчват в реално време чрез интернет страницата на Министерството на културата.
С предложението се цели постигане
на прозрачност, публичност и достъпност до всички въпроси с голяма обществена значимост в областта
на културното наследство. Осигуряването на публичност на посочените теми ще преодолее негативния отзвук и реакциите на обществеността
и на професионалните среди по отношение на взети решения, свързани
със статута или с инвестиционните
намеси спрямо културните ценности
и в защитени територии за опазване
на културното наследство.
Прави се промяна на легалното
определение за археологически резерват. Целта е да се прецизира текстът, поради това, че в закона ясно
са разграничени дейностите – издирване и разкопки (чл. 147, ал. 4 от
ЗКН). Освен посоченото, съществуващата формулировка „включително
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археологически нива и/или културни
напластявания, разкрити при строителни дейности“ не е прецизна. Не
е възможно археологически културни
ценности или части от тях да бъдат
включени в границите на резерват
само след провеждане на строителни
дейности. След случайното откриване
на археологически обекти с признаци
на културни ценности задължително
се извършват спасителни разкопки и
посоченото е уредено с разпоредбите
на чл. 72,160 и 161 от ЗКН.
С изменението на чл. 59, ал. 1 и
2 се премахва изискването копия от
актовете по ал. 1 да се изпращат в
регионалните инспекторати, а в ал. 2
се предвижда изричен текст относно
реда за съобщаването на актовете по
ал. 1 в съответствие с разпоредбата
на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс.
По отношение на Националния
регистър на недвижимите културни
ценности към настоящия момент в
закона съществуват две разпоредби,
регламентиращи воденето на регистър на декларираните обекти в чл. 60
от ЗКН и на недвижимите културни
ценности – в чл. 68 от ЗКН. Регистърът се третира като единен регистър
и подобно разграничение е ненужно,
тъй като всички заповеди, издадени
от министъра на културата по реда
на раздел II „Деклариране“ и раздел
III „Предоставяне на статут на недвижими културни ценности“, са свързани със статута на обектите на недвижимото културно наследство от
глава пета „Опазване на недвижимо
културно наследство“. Във връзка с
това се предлага отменяне на чл. 60
от ЗКН и прецизиране на разпоредбата на чл. 68 от ЗКН. Изменението
предвижда изрично, че регистърът е

публичен с цел постигане на съответствие с чл. 19, ал. 1, т. 6 от ЗКН.
С изменението в разпоредбата на
чл. 64, ал. 3 от ЗКН се преразглежда срокът, в който се произнася съветът. Повечето от предложенията,
внесени за разглеждане от съвета, се
разглеждат на повече от едно заседание, което прави едномесечният срок
на практика неприложим. С предлаганото изменение се постига по-добра конкретизация на нормативната
уредба.
В чл. 72, ал. 2 се предлага Националният археологически институт с
музей (НАИМ) към БАН да бъде заменен в Регионален исторически музей – София. Музеят е създаден през
2015 г. с Постановление № 299 на Министерския съвет от 2015 г. за преобразуване на Общинския културен
институт „Музей за история на София“ в Регионален исторически музей – София. Музеят е с териториална компетентност за територията на
София-град и София-област. Поради
посоченото необходимостта НАИМ
при БАН като национален музей с
териториална компетентност на територията на цялата страна да изпълнява посочената функция отпада.
С допълнението в разпоредбите на
чл. 79 се въвеждат липсващи до момента основни понятия, свързани с
определянето на режимите за опазване на недвижимите културни ценности като охранителна зона и предписания за опазване.
Промените, свързани с процедурата по даване на разрешение за извършване на теренно археологическо
проучване, имат за цел да отстранят
някои пропуски, установени при нейното прилагане. Правят се промени
в чл. 150, ал. 2 и 3 от ЗКН, като с
изменението в ал. 2 се конкретизира
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кои обстоятелства се вписват в регистъра, а именно обстоятелствата по
чл. 150, ал. 2, т. 1 – 3. Същевременно
отпада изискването в регистъра да се
вписват и данните по чл. 150, ал. 2,
т. 4, тъй като договорните отношения, в които се намира кандидатът,
са динамично променящо се обстоятелство и не са относими по никакъв
начин към изискванията по чл. 150,
ал. 2 т. 1 – 3.
По отношение на промените, свързани с движимите културни ценности:
Правят се промени в чл. 28, ал. 6
от ЗКН, свързани със съставите на
комисиите, които повеждат конкурсите за директори на регионални и
общински музеи. С предложението се
търси необходимият баланс по отношение на представителството на съответната община и на необходимите
специалисти, участващи в избора на
директор на регионален и общински
музей, поради което се предлага комисиите да се състоят от равен брой
представители на местната власт и
директори на национални и регионални музеи, притежаващи необходимата компетентност за оценка на
специалистите в тази сфера.
С изменението в чл. 30, ал. 2, т. 3
от ЗКН се цели привеждане на разпоредбата в съответствие с разпоредбите на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите
лица с нестопанска цел, като се има
предвид, че вписването на юридически лице с нестопанска цел ще бъде
извършвано по реда на този закон
в регистър, воден от Агенцията по
вписванията.
С допълнението в чл. 36 се създава
възможност обществените колекции
да получават методическа помощ от
национални и регионални музеи, тъй
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като до момента те са извън обхвата
на методическата дейност на националните и регионалните музеи.
Отменянето на разпоредбата на
чл. 116, ал. 2, т. 2 от ЗКН е вследствие
на изпълнение на Решение № 496 на
Министерския съвет от 2017 г. за изпълнение на Решение № 338 на Министерския съвет от 2017 г. за приемане на мерки за намаляване на
административната тежест върху
гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за представяне на
някои официални удостоверителни
документи на хартиен носител. Целта на промяната е удостоверението за
регистрация да бъде проверявано по
служебен път от длъжностното лице,
водещо регистъра по чл. 116, ал. 1 от
ЗКН в Министерството на културата.
С изменението в чл. 187, ал. 4 от
ЗКН се предлага въвеждане на безплатен вход в музеите един ден месечно. Европейската практика предвижда безплатен вход един ден
месечно, като правилото важи основно за постоянните експозиции, а
не за временните изложби. Музеите
губят приходи заради големия поток
от посетители и фирми, които водят
туристи основно в дните за безплатен вход. Безплатният вход в музеите
като политика за достъп до културното наследство се запазва, като музеите ще посочват публично, както
и досега, освен определения ден за
безплатен вход и на кои други дати
през годината ще се осигури безплатен вход, както и кои категории посетители могат да влизат безплатно.
До момента тази практика се прилага успешно в дните на национални празници и на други значими
дати или събития. Допълнението на
чл. 187, ап. 5 от ЗКН е вследствие
на заложената мярка в Национална-
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та стратегия за хората с увреждания
2016 – 2020, Приоритет № 6 „Осигуряване на достъп до спорт, отдих,
туризъм и участие в културния живот“. В изпълнение на Националната стратегия с Решение № 3 от 22
януари 2015 г. на Националния съвет
за интеграция на хората с увреждания е приета Концепция по чл. 30 от
Конвенцията на ООН за правата на
хората с увреждания. Концепцията
предвижда промени в нормативната
уредба, свързани с осигуряването на
безплатен вход и за придружителите
на хора с увреждания при посещенията им в музеите.
Закон за изменение и допълнение
на Закона за закрила и развитие на
културата
Вносител: Министерски съвет
Комисия: Комисия по културата и
медиите
Приет на: 11 октомври 2018 г.;
обн., ДВ, бр. 89 от 2018 г.
Приетите със закона промени са в
две посоки:
Първата промяна е свързана с недостатъчната прозрачност на конкурсите за длъжностите „директор на
държавен културен институт“, „директор на държавен културен институт с национално значение“ и „директор на български културен институт в
чужбина“.
Към настоящия момент липсва законова регламентация конкурсите за
директори на държавни културни институти да се излъчват на запис на
интернет страницата на Министерството на културата.
Предложението за излъчване на
интернет страницата на Министерството на културата на заседанията

на конкурсните комисии и събеседването с кандидатите чрез страницата на Министерството на културата
ще гарантира прозрачност на избора на директори на държавни културни институти и косвен контрол върху
дейността на конкурсната комисия.
Действащата подзаконова уредба Наредба № Н-4 от 14.06.2007 г. за провеждане на конкурсите за директори
на държавните културни институти,
издадена от министъра на културата,
предвижда, че конкурсът се провежда от комисия, назначена със заповед
на министъра на културата. Комисията се състои най-малко от 7 души,
включително външни специалисти,
които притежават необходимите професионална квалификация и опит, за
да извършат преценка на професионалните и деловите качества на кандидатите.
Излъчването на конкурсите за обществено важни институции, каквито
са длъжностите „директор на държавен културен институт“, „директор на
държавен културен институт с национално значение“ и „директор на български културен институт в чужбина“
е изискване, нееднократно поставяно
от самите участници, от синдикалните организации и от обществеността. От една страна, приетата промяна ще осигури провеждането на
прозрачно, ясно и видимо състезание
на кандидатите и справедлив избор,
а, от друга страна, ще увеличи доверието в институциите. Чрез излъчването на конкурсите обществеността
и гражданите ще се запознаят с концепцията на кандидата за развитието
на културния институт и с уменията
му за нейното представяне и защита.
Втората промяна в закона цели
преодоляване на практически затруднения в работата на Управителния

Законодателна дейност
съвет на Национален фонд „Култура“
и липсата на нормативна възможност министърът на културата в качеството си на председател на Управителния съвет на Национален фонд
„Култура“ да се замества при невъзможност и по изключение от оправомощен от него заместник-министър.
При провеждането на заседания на
Управителния съвет на Национален
фонд „Култура“, чийто председател
е министърът на културата, се предвижда при невъзможност и по изключение да се замества от оправомощен от него заместник-министър.
Закон за изменение и допълнение на
Закона за семейни помощи за деца
Вносител: Министерски съвет
Комисии: Комисия по труда, социалната и демографската
политика (водеща), Комисия по бюджет и финанси,
Комисия по образованието и науката и Комисия
по въпросите на децата,
младежта и спорта
Приет на: 12 октомври 2018 г.;
обн., ДВ, бр. 88 от 2018 г.
Със закона се въвежда нов вид месечна помощ, която е насочена към
деца с един или двама починали родители, които нямат право на наследствена пенсия поради липсата на
съответния изискуем осигурителен
стаж на починалия родител.
С приетите изменения в закона се
регламентира достъпът до финансова
помощ при равни условия за всички
деца без право на наследствена пенсия. Месечната помощ се предоставя
на другия родител или на настойника/попечителя, който отглежда дете-
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то, когато те живеят постоянно на
територията на страната.
За предоставяне на помощта са
предвидени и изисквания към детето:
– да не е настанено за отглеждане
извън семейството по реда на чл. 26
от Закона за закрила на детето;
– да посещава редовно подготвителните групи в детските градини
или подготвителните групи в училищата за задължително предучилищно образование на децата, освен ако
това е невъзможно поради здравословното му състояние;
– редовно да посещава училище,
освен ако това е невъзможно поради
здравословното му състояние;
– да има направени всички задължителни имунизации и профилактични прегледи съобразно възрастта и
здравословното му състояние.
Месечната помощ се отпуска на
другия родител или на настойника/
попечителя, независимо от доходите
на семейството и детето, като размерът се определя ежегодно със Закона
за държавния бюджет на Република
България и не може да е по-малък
от предходната година.
С приетите изменения в закона
месечната помощ се предоставя до
навършване на 18-годишна възраст,
а ако детето учи – до завършване на
средно образование, но не повече от
20-годишна възраст. Когато детето е
завършило средното си образование
преди навършване на 18-годишна
възраст, помощта ще продължи да се
предоставя до навършването є.
Новата месечна помощ може да
се получава заедно и с останалите
видове помощи по закона, но няма
да може да се получава заедно с персоналната пенсия на дете по чл. 92
от Кодекса за социално осигуряване.
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Закон за изменение и допълнение на
Закона за рибарството и аквакултурите
Вносител: н.п. Йордан Апостолов и
група народни представители
Комисия: Комисия по земеделието
и храните
Приет на: 18 октомври 2018 г.;
обн., ДВ, бр. 91 от 2018 г.
Законът за изменение и допълнение
на Закона за рибарството и аквакултурите има за цел да създаде правна
рамка за признаване на национално
ниво на организации на производители и междубраншови организации в
сектора на риболова и аквакултурите. На европейско ниво общата организация на пазарите на продукти
от риболов и аквакултури е установена с Регламент (ЕС) № 1379/2013 на
Европейския парламент и на Съвета
от 11 декември 2013 година относно общата организация на пазарите
на продукти от риболов и аквакултури, за изменение на регламенти (ЕО)
№ 1184/2006 и (ЕО) № 1224/2009 на
Съвета и за отмяна на Регламент
(ЕО) № 104/2000 на Съвета (ОВ, L
354/1 от 28.12.2013 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 1379/2013“,
който определя и общите условия за
признаване на организации на производители, асоциации и междубраншови организации в сектора. Тъй като
до момента в националното законодателство не е регламентирано признаването на такива организации и
асоциации по смисъла на Регламент
(ЕС) № 1379/2013, с приетия законопроект се създава правната рамка за
такова признаване, която е съотносима към европейското законодател-

ство. Важна последица от признаването на организациите е създаването
на предпоставки за тяхното подпомагане чрез Програмата за морско дело
и рибарство 2014 – 2020 с цел изпълнение на целите, заложени в Програмата.
Законът регламентира подробно
процедурите за признаване на организации на производителите на продукти от риболов, организации на
производителите на продукти от аквакултури, асоциации на организации
на производителите, както и за признаване на междубраншови организации в сектора на рибарството. Признаването се извършва от министъра
на земеделието, храните и горите въз
основа на становище на постоянна
комисия, включваща представители
на Министерството на земеделието,
храните и горите, Държавен фонд
„Земеделие“ и Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури.
Предвижда се министърът на земеделието, храните и горите в тримесечен срок от влизането на закона
в сила да издаде наредба, с която се
определят условията и редът за признаване на организации на производителите на продукти от риболов и/
или продукти от аквакултури, асоциации на организации на производителите и междубраншови организации в сектора на рибарството, редът
за осъществяване на контрол върху
дейността на признатите организации и асоциации, както и условията
и редът за одобрение на плановете за
производство и предлагане на пазара
и редът за осъществяване на контрол
върху тяхното изпълнение.
Във връзка с регламентираната
процедура по признаване на организациите се предвижда индивидуалните квоти в рамките на определен
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общ допустим улов и/или квота да
се разпределят само чрез организации, признати по реда на чл. 10 или
10в. Индивидуалните квоти за риболовни кораби, чиито собственици или
ползватели не членуват в признати по
реда на чл. 10 или 10в организации
ще се разпределят от Изпълнителната
агенция по рибарство и аквакултури.
В допълнителни разпоредби се въвеждат легални дефиниции за „управление на риболовния флот“ и за
„риболовен капацитет“.
В преходните и заключителните
разпоредби на закона се дава възможност на браншови организации,
които имат влезли в сила заповеди
за признаване по реда на чл. 10в, да
могат да разпределят индивидуални
квоти в срок до шест месеца от влизането на закона в сила.
Закон за изменение и допълнение на
Закона за съсловната организация
на медицинските сестри, акушерките
и асоциираните медицински специалисти
Вносители: н.п. Даниела ДаритковаПроданова и група народни представители
Комисия: Комисия по здравеопазването (водеща)
Приет на: 18 октомври 2018 г.;
обн., ДВ, бр. 91 от 2018 г.
Законът за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински
специалисти регламентира дейността на една съсловна организация на
медицинските специалисти въпреки
разнородния характер на професиите и разнопосочните им интереси.
Част от медицинските специалисти,
като зъботехниците и помощник-
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фармацевтите, не попадат в обхвата
на закона. Те упражняват медицинска професия след придобиване на
висше образование с образователноквалификационна степен „професионален бакалавър“, в професионално
направление „Здравни грижи“, а техните права и законни интереси нямат национално представителство.
Липсата на съсловни организации за всички регулирани професии
в областта на здравеопазването не е
в синхрон с § 4в от Допълнителните
разпоредби на Закона за висшето образование. Един от основните белези
на медицинската и регулираната професия е, че упражняването є предполага членство в професионална
организация, работеща за поддържане на високо равнище на специалистите от съответната професионална
област, за осъществяването на което е получила специално признаване от държавата. Ето защо липсата
на съсловни организации за част от
медицинските специалисти води до
невъзможност да се осъществява самоконтрол в рамките на професията
по отношение на професионалната
етика, добрата медицинска или медико-техническа практика.
В сегашната нормативна уредба
няма правна възможност за налагане на дисциплинарни наказания за
нарушение на професионални, етични или други правила, въз основа на
които трябва да работят зъботехниците и помощник-фармацевтите например. Това води до понижаване
качеството на осъществяваната дейност, до безнаказани злоупотреби при
упражняването на някои професии и
до разделение на професионалистите.
Липсата на професионални регистри
за определени съсловия създава невъзможност за провеждане на всеобх-
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ватен и адекватен контрол за спазване на здравното законодателство от
лицата, упражняващи медицинска
дейност под формата на здравни грижи. Нормативната празнина утежнява функциите на съответните държавни органи, като Министерството
на здравеопазването, Регионалните
здравни инспекции, Изпълнителната
агенция „Медицински одит“ и други,
които използват много по-голям ресурс за упражняване на контрол, отколкото ако бъдат подпомогнати от
ресурса на съсловните организации,
а именно – достъп до информация
за професионален опит, квалификация и правоспособност за извършване на определени дейности. Спрямо
лицата, които не членуват в съсловна организация, много трудно може
да бъде търсена отговорност или да
бъдат обект на здравен контрол, тъй
като правното регулиране на тяхната
дейност е силно занижено.
Медицинските специалисти в професионално направление „Здравни грижи“ извършват изключително разнородна дейност и поставянето
им в рамките на една съсловна организация не защитава достатъчно добре техните права и интереси.
Няма съсловна организация на помощник-фармацевтите, които в предвидените от закона случаи имат право дори да управляват свое здравно
заведение – аптека.
Създаването на съсловни организации по професии няма да засегне,
нито да утежни по какъвто и да е начин изпълнителната власт и управлението на националната здравна система. Засилването на самоконтрола в
рамките на упражняването на дадена
регулирана професия, създаването на
правила за самоконтрол в рамките
на съсловната организация и регис-

три ще улесни дейността на здравната администрация и ще повиши качеството на предоставяните услуги.
Ще се внесе по-голяма стабилност в
съответните обществени отношения,
свързани с медицинската професия.
С приетия закон се запазва статутът на съсловната организация на
медицинските сестри, акушерките и
асоциираните медицински специалисти – Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи
(БАПЗГ), като едновременно с това
предоставя възможност за създаване
на съсловни организации на зъботехниците и помощник-фармацевтите.
В обхвата на нормативната уредба
ще попаднат всички лица, които упражняват регулирана професия, свързана с полагането на здравни грижи.
Ще се създадат условия за поддържане на актуална информация за специалистите, упражняващи дейността
си, за създаване на етични правила и
правила за добра практика по всяка
специалност, в т.ч. еднаква структура
на всяка една организация. Това ще
доведе до повишаване на качеството
на предлаганите услуги и ще улесни
контрола върху тях. В обществените
отношения ясно ще се отчита разнородния характер и интереси на различните професии и всички по-горе
изброени недостатъци на сегашната
нормативна уредба ще бъдат преодолени.
Закон за изменение и допълнение на
Закона за енергията от възобновяеми
източници
Вносител: Министерски съвет
Комисии: Комисия по енергетика
(водеща); Комисия по
земеделието и храните;
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Комисия по околната среда и водите; Комисия по
европейските въпроси и
контрол на европейските
фондове
Приет на: 18 октомври 2018 г.;
обн., ДВ, бр. 91 от 2018 г.
Законът за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници въвежда изискванията на чл. 2 и Приложение II
от Директива (ЕС) 2015/1513 на Европейския парламент и на Съвета от
9 септември 2015 година за изменение на Директива 98/70/ЕО относно
качеството на бензиновите и дизеловите горива и за изменение на Директива 2009/28/ЕО за насърчаване
използването на енергия от възобновяеми източници. Срокът за транспониране на Директивата е изтекъл
на 10 септември 2017 г., поради което
на 23 ноември 2017 г. срещу България е започнала процедура по нарушение № 2017/0518. Измененията на
Директива 2009/28/ЕО са свързани с
потреблението на биогорива и течни
горива от биомаса и изпълнението и
отчитането на задължителния дял на
енергията от възобновяеми източници в транспорта към 2020 г.
Законът предвижда при определянето на държавната политика за
насърчаване на производството на
биогорива от ново поколение да се
отчита приоритетният ред на отпадъците, включително изискванията относно жизнения цикъл и цялостното
въздействие на образуването и управлението на специфичните потоци от
отпадъци съгласно чл. 6 от Закона за
управление на отпадъците.
На министъра на земеделието, храните и горите се възлага да събира и
обобщава информация за потенциала, производството и потреблението
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на суровини от земеделието, животновъдството и горското стопанство
за производство на биогорива и течни горива от биомаса, както и да изготвя анализ за влиянието на използването на зърнените култури и други
богати на скорбяла култури, захарните или маслодайни култури като суровини за производство на биогорива
и течни горива от биомаса в Република България върху хранителния
баланс на страната.
Предвидено е при отчитане постигането на задължителната национална цел по чл. 12, ал. 1 максималното
количество на потребените биогорива и течни горива от биомаса, произведени от зърнени култури и други
богати на скорбяла култури, захарни
или маслодайни култури и от култури, отглеждани като основни култури
главно за производство на енергия
върху земеделска земя, да не може
да надвишава количеството енергия,
съответстващо на 7 на сто от крайното потребление на енергия в транспорта.
При отчитане постигането на задължителния дял на енергията от
възобновяеми източници в транспорта максималното количество на
потребените в транспорта биогорива, произведени от зърнени култури
и други богати на скорбяла култури,
захарни или маслодайни култури и
от култури, отглеждани като основни култури главно за производство
на енергия върху земеделска земя,
не може да надвишава количеството
енергия, съответстващо на 7 на сто
от крайното потребление на енергия
в транспорта. В това количество не
се включват потребените биогорива
от ново поколение, както и потребените в транспорта биогорива, произведени от култури, отглеждани като
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основни култури главно за производство на енергия върху земеделска
земя, различни от зърнени култури и
други богати на скорбяла култури, захарни или маслодайни култури.
За биогоривата от ново поколение
тип „А“ е определена национална цел
от 0,05 процентни пункта енергийно
съдържание от задължителния дял на
енергията от възобновяеми източници във всички видове транспорт.
Разширява се информацията, която трябва да съдържа докладът за изпълнението на Националния план за
действие за енергията от възобновяеми източници.
Законът предвижда изменения в
чл. 37, ал. 1, т. 4 и чл. 39, които са
свързани с критериите за устойчивост при използването на биогорива
и течни горива от биомаса. Разширява се и обхватът на наредбата по
чл. 44.
За лицата, които пускат на пазара течни горива от нефтен произход
в транспорта, за разпространителите
и за крайните разпространители се
въвежда задължение да предлагат на
пазара гориво за бензинови двигатели със съдържание на биоетанол и/
или етери, произведени от биомаса,
минимум 9 процента обемни и гориво за дизелови двигатели със съдържание на биодизел минимум 6 процента обемни, като минимум един
процент обемен от биодизела да е
биогориво от ново поколение. В съответствие в чл. 67 са прецизирани
размерът на санкциите и лицата, на
които се налагат тези санкции.
Прецизират се изискванията на
чл. 48 за предоставяне на декларацията за съответствие и нейното съдържание.
В допълнителните разпоредби на
закона се въвеждат легални дефини-

ции за „биогорива от ново поколение“, „разпространител“, „отпадък“,
„възобновяеми течни и газообразни
горива от небиологичен произход в
транспорта“, „лигноцелулозни материали“, „богати на скорбяла култури“, „нехранителни целулозни материали“, „остатъци от горското,
селското и рибното стопанство и аквакултурите“, „биогорива от ново поколение тип „А“ и други.
В преходните и заключителните
разпоредби на закона:
1. В изпълнение на Решение на Европейската комисия № С (2016) 5205
от 4 август 2016 г., относно държавна
помощ за подпомагане на производството на енергия от възобновяеми
източници в България – SA.44840
(2016/NN) се предвиждат:
а) условия за възстановяване на
средствата, начислени за компенсиране на разходите за изкупуване на
електрическа енергия от възобновяеми източници, постъпила в електроенергийната система на Република
България за периода от 1 юли 2011 г.
до влизането в сила на този закон,
както и за какво да бъдат разходвани
възстановените средства;
б) незаплащане на разходите, произтичащи от задължения към обществото за количествата електрическа
енергия, която е произведена в други държави – членки на Европейския
съюз, и за която гаранциите за произход на електрическа енергия, издадените от компетентните органи на
тези държави са признати в Република България съгласно разпоредбите
на чл. 35 от Закона за енергията от
възобновяеми източници.
2. В Закона за енергетиката се
правят изменения и допълнения във
връзка със:
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а) незаплащане на разходите, произтичащи от задължения към обществото за количествата електрическа
енергия, която е произведена в други държави – членки на Европейския
съюз, и за която гаранциите за произход на електрическа енергия, издадените от компетентните органи на
тези държави са признати в Република България съгласно разпоредбите
на чл. 35 от Закона за енергията от
възобновяеми източници;
б) възможността задълженията
към обществото да се обезпечат чрез
предоставяне на застраховка, както и
условията за това; на борсов пазар
да не се извършват сделки, сключени от производители на електрическа
енергия от възобновяеми източници, с обекти, въведени в експлоатация след 1 януари 2019 г.; както и
договор за компенсиране с премия
да се сключва и от производител на
електрическа енергия от възобновяеми източници за два или повече
енергийни обекта, някой от които е
с обща инсталирана мощност под 4
МW, както и условията за това.
Закон за предприятията на социалната и солидарна икономика
Вносител: Министерски съвет
Комисии: Комисия по труда, социалната и демографската
политика (водеща); Комисия по икономическа
политика и туризъм; Комисия по регионална политика, благоустройство
и местно самоуправление
и Комисия по бюджет и
финанси
Приет на: 18 октомври 2018 г.;
обн., ДВ, бр. 91 от 2018 г.
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С приетия закон се уреждат обществените отношения, свързани със
социалната и солидарната икономика, както и условията, организацията и редът, при които социалните
предприятия функционират и взаимодействат с държавата и общините,
включително мерките за тяхното насърчаване.
Въвежда се легално определение
на социално предприятие и се посочват субектите на този обособен стопански отрасъл със специални правила.
Законът регламентира принципите
на сдружаване в обществена полза,
прозрачно управление, независимост
от органите на държавната власт,
както и участие на членовете, работниците или служителите при вземането на решения съобразно установената европейска практика и с цел
упражняване правото на демократично участие в управлението на предприятието.
Създава се Регистър на социалните предприятия, както и отличителна
сертификационна марка за социалните предприятия, техните стоки или
услуги, която се предоставя за безвъзмездно ползване.
Със закона са приети изменения
в чл. 31 от Закона за корпоративното подоходно облагане, като в признатите за данъчни цели счетоводни
разходи за дарения в размер на 10
на сто от положителния счетоводен
финансов резултат се включват и даренията в полза на социалните предприятия, вписани в регистъра на социалните предприятия.
Закон за изменение и допълнение на
Закона за правната помощ
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Вносител: Министерски съвет
Комисия: Комисия по правни въпроси
Приет на: 24 октомври 2018 г.;
обн., ДВ, бр. 92 от 2018 г.
Целите на закона са да се ускори процедурата по предоставяне на
правна помощ на гражданите, заявили услугата, като се улесни достъпът
и събирането на информация чрез
служебен електронен обмен между
Националното бюро за правна помощ (НБПП) и съответните компетентни институции, както и да се
уреди допълнителна възможност за
предоставяне на правна помощ чрез
регионалните центрове на НБПП.
Отпадна изискването да се представят на хартиен носител документите, удостоверяващи основанията
за предоставяне на правна помощ,
издавани от Агенцията за социално
подпомагане, Националния осигурителен институт, Националната агенция по приходите, Агенцията по заетостта и Агенцията по вписванията.
Въведе се принципът за несменяемост на адвоката от консултацията
до процесуалното представителство
по делото, като по този начин се постига процесуална икономия и бързина в съдебното производство и се
преодолява повторното откриване на
процедура за правна помощ от съда
с искане за определяне на адвокат.
Приеха се изменения и в Закона за частната охранителна дейност
(ЗЧОД) с цел облекчаване процедурата по издаване на лицензи за
извършване на охранителна дейност. Тъй като в определения с приетия през 2018 г. ЗЧОД срок за подновяване на вече издадени лицензи
за охрана на съответните обекти бяха
подадени не повече от 200 заявления,

се наложи необходимостта от удължаване на срока за произнасяне от
компетентните органи.
С цел прецизиране на видовете
частна охранителна дейност се промениха видовете обекти, които се охраняват, и като следствие от това –
и страните по съответния договор за
извършване на такава дейност.
Закон за изменение на Закона за
държавната собственост
Вносители: н.п. Николай Александров
и група народни представители
Комисия: Комисия по правни въпроси
Приет на: 10 октомври 2018 г.; върнат за ново обсъждане с
Указ № 230 на Президента
на Република България от
16 октомври 2018 г.; приет
повторно на: 24 октомври
2018 г.;
обн., ДВ, бр. 90 от 2018 г.
С приемането на Закона за изменение на Закона за държавната
собственост отпада изискването за
държавата разпореждането с имоти
– частна държавна собственост чрез
апортиране на имоти и вещи в капитала на търговски дружества да може
да става само в дружества, в които
тя е едноличен собственик на капитала. Предвижда се възможността за
апорт и в дружества със собствен капитал или със смесено участие – държавно или общинско. Апортираното
имущество остава в патримониума
на държавата, а извършилият апорта
(държавата или общината) има членствени права в съответното търговско дружество, включително право
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на глас, както и право на част от реализираната печалба.
Със заключителна разпоредба се
създава чл. 28а от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК), с което се предвижда
апорт на имоти или вещи, които не
са обособени части – собственост на
търговско дружество, включено в забранителния списък съгласно приложението по чл. 3, ал.1 ЗПСК, да може
да се извършва само след решение
на Министерския съвет по предложение на органа, упражняващ правата
на собственост в капитала на дружеството. Такава беше и досегашната
уредба, но в допълнение се предвижда апортът да се извършва в дружества, в които капиталът е изключително държавен или общински.
Решението на Министерския съвет
е гаранция за прозрачност и устойчивост и съгласно общите правила на
Административнопроцесуалния кодекс подлежи и на съдебен контрол
от Върховния административен съд.
Запазва се правомощието на Министерския съвет да приема решения за
разпоредителни сделки с държавно
имущество по Закона за държавната
собственост.
Обособените части от имуществото на търговски дружества са изключени от обхвата на закона, като
подлежащи единствено на приватизационна процедура по реда на чл. 3
и 4 ЗПСК.
Закон за изменение и допълнение на
Закона за професионалното образование и обучение
Вносител: Министерски съвет
Комисии: Комисия по образованието и науката (водеща);
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Комисия по икономическа политика и туризъм;
Комисия по труда, социалната и демографската
политика; Комисия по
здравеопазването
Приет на: 24 октомври 2018 г.;
обн., ДВ, бр. 92 от 2018 г.
Със Закона за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО)
се прави разграничение между защитените специалности от професии и
специалностите от професии, по които е налице очакван недостиг на пазара на труда, при което ще се осигурят условия за регламентиране на
възможностите за преодоляване на
недостига от специалисти на пазара на труда, а също така се създава
уредба и относно основни аспекти от
практиката за осигуряване на качество на обучението чрез работа (дуална
система на обучение).
В действащата разпоредба на
чл. 6а, ал. 1 от ЗПОО се заличава характеристиката на защитените специалности от професии, а именно значимостта им на областно ниво, във
връзка с което се предлага и ново
легално определение на понятието в
§ 1а от Допълнителните разпоредби
на ЗПОО.
С измененията и допълненията в
Закона за предучилищното и училищно образование (ДВ, бр. 99 от
2017 г.) е въведено понятие „специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда“, което налага
промени и в ЗПОО, свързани със
създаването на Списък на тези специалности от професии; регламентиране на акта за приемането му, както
и на функциите на министерствата и
на организациите на работодателите
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при разработването и актуализирането на Списъка със специалности от
професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда.
Законът за изменение и допълнение на ЗПОО е приет и във връзка с
изпълнение на Приоритет 30, цел 93,
мерки 336, 344 и 535 за осигуряване
на качествено професионално образование и обучение и съответствието
му с потребностите на пазара на труда от Програмата за управление на
правителството на Република България за периода 2017 – 2021 г. в съответствие с приоритетите в Националната програма за реформи, както и
в изпълнение на ангажиментите на
страната в рамките на Европейския
семестър.
С въвеждането на разпоредби в
ЗПОО относно обучението чрез работа през 2014 г. се създават нормативни условия за осъществяване
на дуалното професионално образование и обучение. С настоящия закон се конкретизират изискванията
за осъществяване и функционирането на обучението чрез работа (дуална
система на обучение).
Основни аспекти от практиката,
свързани с изискванията към работодателите за участие като равностоен
партньор в обучението чрез работа,
определяне на функциите и изискванията към подготовката на учители
и наставници в дуалната система на
обучение, както и актуализирането
на учебните програми в съответствие
с динамично променящите се изисквания на бизнеса, налагат въвеждане
на нови законови промени относно
участниците в дуалната система на
обучение.
За да не се нарушава правото на
избор на учениците на образование

и с оглед на осигуряване на потребностите на работодателите от квалифицирани кадри вследствие оптимизирането на училищната мрежа,
нормативно е уредена практиката в
малките населени места за преобразуване на професионални гимназии и
средни или основни училища в средно училище с професионални паралелки. Новосъздаденото училище запазва приема на ученици след VII
клас по профили и професии, характерни за преобразуваните училища,
което обуславя и разширяване на обхвата на училищата, които имат право да организират и провеждат обучение чрез работа (дуална система
на обучение).
Целта на промените е нормативно осигуряване на възникналите в
практиката потребности за:1. Въвеждане на изисквания към работодателите с цел гарантиране на устойчивост и прозрачност при реализиране
на партньорства за осъществяване на
обучение чрез работа (дуална система на обучение).
2. Регламентиране на ролята и
функциите на наставника, определен
от работодателя, под чието ръководство се провежда практическото обучение в реална работна среда.
3. Определяне на задачите и изискванията към учителя-методик в
училището или към преподавателяметодик в професионален колеж или
център за професионално обучение,
който се определя от директора на
обучаващата институция и осъществява връзката между работодателя,
наставника и обучаващата институция при обучението чрез работа (дуалната система на обучение).
4. Разширяване обхвата на училищата, в които се осъществява обуче-
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ние чрез работа, със средните училища с професионални паралелки.
5. Създаване на условия за гарантиране на съответствието на професионалното образование и обучение
с потребностите на бизнеса чрез актуализиране на учебните програми
най-малко веднъж на всеки 5 години.
6. Въвеждане на изисквания към
работодателите, които могат да обучават ученици по дуалната система.
7. Създаване на информационна
база данни за фирмите, които отговарят на тези изисквания, като поддържането на базата данни се възлага на
Министерството на икономиката.
Очакваните резултати от прилагането на акта са осигуряване на условия за качествено професионално образование и обучение на работното
място при работодатели, които разполагат със съответната материална база и квалифицирани наставници, пряко ангажирани с обучителния
процес. Обучението чрез работа (дуална система на обучение) ще допринесе за превенцията на ранното
напускане на училище и ще даде възможност за повторно включване на
учениците в обучение за придобиване на професионална квалификация.
Измененията в Кодекса на труда
имат за цел да синхронизират нормативната уредба с положенията,
предвидени в Закона за предучилищното и училищното образование
и с последните изменения в Закона
за професионалното образование и
обучение. В Закона за здравното осигуряване се предвижда учениците в
дуална форма на обучение, сключили трудов договор с работодател, да
продължат да бъдат здравноосигурени от държавата до завършване на
обучението си.
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Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на
Република България и кабинета на
министрите на Украйна за сътрудничество при бедствия
Вносител: Министерски съвет
Комисии: Комисия по вътрешна
сигурност и обществен
ред (водеща); Комисия по
външна политика
Приет на: 25 октомври 2018 г.;
обн., ДВ, бр. 93 от 2018 г.
Споразумението определя общата
рамка за сътрудничество в областта
на превенцията, готовността и реагирането при бедствия, както и условията и реда за оказване на доброволна
помощ между Република България и
Украйна в случай на бедствия.
В Споразумението са регламентирани формите на сътрудничество, редът за предоставяне на доброволна
помощ при бедствие, процедурите по
пресичане на границите и правилата за престой на спасителните екипи и/или експертите, процедурите по
преминаване на границата на оборудване и средствата за подпомагане,
използването на въздухоплавателни
средства, координацията и управлението на операции за помощ при
бедствия, осигуряването на комуникации при операции за помощ при
бедствия, прекратяването на такива
операции и други.
Закон за ратифициране на Споразумението, сключено чрез размяна
на ноти на 20 септември 2018 г., за
изменение на Споразумението между
правителството на Република България и правителството на Съединените
американски щати за икономическа,
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техническа и съответна друга помощ,
подписано на 27 юли 1998 г.
Вносител: Министерски съвет
Комисии: Комисия по бюджет и финанси (водеща); Комисия
по европейските въпроси
и контрол на европейските фондове
Приет на: 25 октомври 2018 г.;
обн., ДВ, бр. 93 от 2018 г.
Целта на Споразумението за изменение на Споразумението със САЩ
е закриване от страна на Европейската комисия на процедура за нарушение на правото на Европейския
съюз 2008/2050. Това налага необходимостта от хармонизиране на българското данъчно законодателство с
изискванията на европейските директиви и решения на Съда на Европейския съюз в областта на косвеното
облагане и по-специално за отстраняване на твърдяното нарушение на
правото на Европейския съюз, изразено в мотивирано становище на Европейската комисия С (2012) 3917 от
22 юни 2012 г. по процедура за нарушение 2008/2050. Споразумението съдържа клаузи, с които се предвижда
освобождаване от мита и данък върху добавената стойност на внос или
покупка на стоки или услуги, финансирани от правителството на САЩ,
а Европейската комисия е приела,
че посочените клаузи излизат извън
приложното поле на хипотезите, изчерпателно изброени в чл. 143 и 151
от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху
добавената стойност, в чл. 93 от Директива 2009/132/ЕО на Съвета от 19
октомври 2009 година за определяне приложното поле на чл. 143, бук-

ви „б“ и „в“ от Директива 2006/112/
ЕО по отношение на освобождаването от данък върху добавената стойност при окончателен внос на някои
стоки и в чл. 128 от Регламент (ЕО)
№ 1186/2009 на Съвета от 16 ноември 2009 година за установяване на
система на Общността за митнически освобождавания.
Закон за изменение и допълнение на
Валутния закон
Вносител: Министерски съвет
Комисии: Комисия по бюджет и финанси (водеща); Комисия
по икономическа политика и туризъм
Приет на: 25 октомври 2018 г.;
обн., ДВ, бр. 93 от 2018 г.
Със Закона за изменение и допълнение на Валутния закон се приемат
разпоредби, с които се цели Министерството на икономиката да поеме
от Министерството на финансите регистрационния режим за лицата, които осъществяват дейност по добиване,
преработване и сделки с благородни
метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие. Предвидена е и такса, определена по тарифа, одобрена от Министерския съвет
за вписването в публичния регистър,
който ще се води от Министерството
на икономиката. Направени са и съответните промени в принудителните
административни мерки и административнонаказателните разпоредби.
Отменят се и разпоредби, отнасящи се до издаване на потвърждения за внос и сертификати за износ
от Министерството на финансите по
Схемата за сертифициране в рамките
на Кимбърлийския процес за международната търговия с необработени

Законодателна дейност
диаманти и за физическата проверка на пратките/партидите с необработени диаманти (Сертификационна
схема на Кимбърлийския процес).
Отмяната се налага поради това, че
Република България излиза от списъка на органите на Европейския съюз
за целите на Сертификационната схема на Кимбърлийския процес през
януари 2016 г.
По отношение на издадените до
влизането в сила на този закон удостоверения за вписване в регистъра,
воден от Министерството на финансите, се предвижда удостоверенията
да запазят своята валидност. С друга преходна разпоредба се урежда, че
неприключилите към датата на влизането в сила на този закон производства пред Министерството на финансите по вписване в регистъра по
чл. 13 от Валутния закон се довършват от Министерството на икономиката.
В заключителната разпоредба на
закона се предвижда, че в тримесечен
срок от влизането му в сила информацията от регистъра по чл. 13, документите по неприключилите производства, както и архивът, съхраняван
в Министерството на финансите, се
предават на Министерството на икономиката. В указания тримесечен
срок Министерският съвет привежда
и подзаконовите нормативни актове
по прилагането на закона в съответствие с него.
Законът влиза в сила три месеца
след обнародването му в „Държавен
вестник“.
Закон за киберсигурност
Вносител: Министерски съвет
Комисии: Комисия по вътрешна
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сигурност и обществен
ред (водеща); Комисия по
транспорт, информационни технологии и съобщения; Комисия по отбрана;
Комисия за контрол над
службите за сигурност,
прилагането и използването на специалните
разузнавателни средства
и достъпа до данните по
Закона за електронните
съобщения; Комисия по
европейските въпроси и
контрол на европейските
фондове
Приет на: 31 октомври 2018 г.;
обн., ДВ, бр. 94 от 2018 г.
Със закона се въвеждат изискванията на Директива (EС) 2016/1148 на
Европейския парламент и на Съвета
от 6 юли 2016 година относно мерки
за високо общо ниво на сигурност на
мрежите и информационните системи в Съюза, както и се предвиждат
мерки по прилагане на Регламент за
изпълнение (ЕС) 2018/151 на Комисията от 30 януари 2018 година.
Законът урежда дейностите по организацията, управлението и контрола на киберсигурността, включително
дейности и проекти по киберотбрана и по противодействие на киберпрестъпността и дейностите по предприемане на необходимите мерки
за постигане на високо общо ниво
на мрежова и информационна сигурност. Определят се и правомощията
и функциите на компетентните органи в областта на киберсигурността.
Субектите, които са задължени да
спазват изискванията на закона за
мрежова и информационна сигурност, са:
– административните органи;
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– операторите на съществени услуги и доставчиците на цифрови услуги
– за всеки сектор, подсектор и услуги, посочени в приложения № 1 и 2
от закона;
– лицата, осъществяващи публични функции, които не са определени
като оператори на съществени услуги, когато тези лица предоставят административни услуги по електронен
път;
– организациите, предоставящи обществени услуги, които не са определени като оператори на съществени услуги или не са доставчици на
цифрови услуги по смисъла на този
закон, когато тези организации предоставят административни услуги по
електронен път.
Създава се Съвет по киберсигурността, който е консултативен и координиращ орган към Министерския
съвет по въпросите на киберсигурността, като са регламентирани неговият състав, дейности и правомощия.
Създава се и фигурата на националния координатор по киберсигурността, който е и секретар на Съвета по киберсигурността и се определя
от министър-председателя, като неговите правомощия са подробно определени в закона.
Предвидени са и правомощията на
отделните органи в областта на киберсигурността, а именно на:
– председателя на Държавна агенция „Електронно управление“, който провежда държавната политика в
областта на мрежовата и информационната сигурност;
– министъра на отбраната, който
провежда държавната политика за
защита и активно противодействие
на кибератаки и хибридни въздействия върху системите за управление
на отбраната и въоръжените сили,

както и организира подготовката за
киберотбрана на системите за управление на страната при положение
на война, военно положение и извънредно положение;
– началника на отбраната;
– министъра на вътрешните работи, който провежда държавната политика в областта на противодействието на киберпрестъпността;
– Държавна агенция „Национална
сигурност“, която изпълнява политиката по защита от киберинциденти в
комуникационните и информационните системи на стратегическите
обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност.
Законът предвижда с решение на
Министерския съвет да се определят административните органи, към
които се създават национални компетентни органи по мрежова и информационна сигурност за секторите
и услугите, посочени в приложения
№ 1 и 2 от закона. Национален компетентен орган за всички административни органи, както и за лицата,
осъществяващи публични функции,
и организациите, предоставящи обществени услуги, е Държавна агенция „Електронно управление“. Част
от правомощията на националните
компетентни органи, предвидени в
закона, са:
– да координират и контролират
изпълнението на задачите, свързани
с мрежовата и информационната сигурност на административните органи, операторите на съществени услуги и доставчиците на цифрови услуги;
– да приемат, след съгласуване с
Държавна агенция „Електронно управление“, насоки относно обстоятелствата, при които субектите са
длъжни да уведомяват за инциденти;

Законодателна дейност
– да изискват от административните органи, от операторите на съществени услуги и от доставчиците
на цифрови услуги информация, необходима за оценка на мрежовата и
информационната им сигурност, и да
дават задължителни указания за отстраняване на установените пропуски.
Към националните компетентни
органи се създават секторни екипи за
реагиране при инциденти с компютърната сигурност, които трябва да
отговарят на изискванията, посочени
в закона. Секторните екипи изпълняват най-малко следните задачи:
– наблюдение на инциденти на национално равнище;
– подаване на ранни предупреждения, сигнали за тревога, съобщения и
разпространяване на информация за
инциденти и рискове сред съответните субекти;
– реакция при инциденти и оказване на методологическа помощ при
разрешаване на инциденти – при поискване;
– осигуряване на динамичен анализ на рисковете и инцидентите и
информация за текущата ситуация;
– информират незабавно Националния екип за реагиране при инциденти с компютърната сигурност за
уведомленията за инциденти със значително увреждащо въздействие, за
инциденти със съществено въздействие и за трансгранични инциденти.
Към Държавна агенция „Електронно управление“ се създава Национално единно звено за контакт,
което координира въпросите, свързани с мрежовата и информационната сигурност, и въпросите, свързани с
трансграничното сътрудничество, със
съответните органи в други държави
– членки на Европейския съюз. При
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трансграничен инцидент Националното единно звено за контакт уведомява националното единно звено за
контакт на другата засегната държава
– членка на Европейския съюз, когато е постъпило искане от Националния екип за реагиране при инциденти с компютърната сигурност.
Към Държавна агенция „Електронно управление“ се създава и Национален екип за реагиране при инциденти с компютърната сигурност,
който:
– действа като звено за контакт по
въпроси, свързани с мрежовата и информационната сигурност на национално ниво, и по оперативни въпроси на международно ниво;
– подпомага дейностите по създаването на секторните екипи за реагиране при инциденти с компютърната
сигурност;
– обобщава и анализира предоставената информация от секторните
екипи за реагиране при инциденти с
компютърната сигурност и изготвя
доклади в случай на необходимост;
– при възникване на инциденти в
мрежовата и информационната сигурност дава препоръчителни указания на административните органи,
на националните компетентни органи и на секторните екипи за реагиране при инциденти с компютърната
сигурност;
– информира незабавно Националното единно звено за контакт за
уведомленията за трансгранични инциденти със значително увреждащо
въздействие и за трансгранични инциденти със съществено въздействие,
подадени съгласно този закон, и в
случай на необходимост иска съдействие от Националното единно звено
за контакт за тяхното разрешаване.
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Задълженията по отношение на
изискванията за сигурност и уведомяването за инциденти на различните групи задължени субекти, с оглед
на тяхната специфика, са уредени в
глава втора „Мрежова и информационна сигурност“. Субектите трябва
да осигуряват и отговарят за сигурността на използваните от тях мрежи
и информационни системи, както и
да уведомяват съответния екип за реагиране при инциденти с компютърната сигурност за инцидентите, които
имат въздействие върху непрекъснатостта на тяхната дейност или върху
непрекъснатостта на предоставяните
от тях услуги. Уведомленията се подават по образец съгласно наредба в
сроковете, посочени в закона, и съдържат информация, която дава възможност на екипа да определи евентуалното трансгранично въздействие
на инцидента.
Освен задължените по закона субекти уведомление до секторните
екипи може да подава и всеки друг
субект, по отношение на когото възникне инцидент, който има въздействие върху непрекъснатостта на предоставяните от него услуги.
В глава трета „Административнонаказателни разпоредби“ са определени съставите на нарушенията на
закона и съответстващите им наказания.
Законът дава определение на редица понятия като „кибератака“, „киберинцидент“, „мрежа и информационна система“ и други.
Със заключителните разпоредби
се правят и съответните промени в
Закона за електронните съобщения,
Закона за електронната търговия и
Закона за електронното управление.
В Приложение 1 са посочени секторите и подсекторите на операто-

рите на съществени услуги, които
са задължени по закона субекти, а
именно:
– Публична администрация;
– Енергетика: електроенергия, нефт,
природен газ;
– Транспорт: въздушен транспорт,
железопътен транспорт, воден транспорт, автомобилен транспорт;
– Банково дело;
– Инфраструктури на финансовия
пазар;
– Здравеопазване – здравни заведения (включително болници и частни
клиники);
– Доставка и снабдяване с питейна вода;
– Цифрова инфраструктура: точка за обмен в интернет (ТОИ), доставчици на DNS услуги, регистри на
имената на домейни от първо ниво.
Закон за изменение и допълнение на
Закона за авторското право и сродните му права
Вносител: Министерски съвет
Комисии: Комисия по културата и
медиите (водеща); Комисия по европейските
въпроси и контрол на
европейските фондове;
Комисия по труда, социалната и демографската
политика; Комисия по
правни въпроси
Приет на: 31 октомври 2018 г.;
обн., ДВ, бр. 94 от 2018 г.
Законът въвежда изискванията на
Директива (ЕС) 2017/1564 на Европейския парламент и на Съвета от 13
септември 2017 година относно определени позволени видове използване
на определени произведения и други
обекти, закриляни от авторското пра-
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во и сродните му права, в полза на
слепи хора, лица с нарушено зрение
или с други увреждания, които не
позволяват четенето на печатни материали, и за изменение на Директива 2001/29/ЕО относно хармонизирането на някои аспекти на авторското
право и сродните му права в информационното общество (OB, L 242/6
от 20 септември 2017 г.).
В глава пета „Свободно използване на произведения“ се създават раздел I „Общи разпоредби“ и раздел II
„Особени разпоредби за лица с увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали“ с чл. 26а
– 26д. Със закона наред с досега съществуващите възможности за допустимо свободно използване без съгласие на носителя на авторското право
и без заплащане на възнаграждение
се въвеждат нови разпоредби в полза на лица с уврежданията. Допустимо е използването на писмени произведения или свързани с тях други
обекти на закрила в полза на лица с
увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали. Лице с
увреждане, което не позволява четенето на печатни материали, е лице,
което е незрящо; е с трайно нарушено зрение и е неспособно да чете печатни произведения в същата степен
както лице без такова увреждане; е
със сетивно или възпрепятстващо четенето увреждане и е неспособно да
чете печатни произведения в същата степен както лице без такова увреждане; поради физическо увреждане не е в състояние да държи книга
или да борави с нея, или не може да
фокусира зрението си, или да движи
очите си в степента, която обикновено е необходима за четене.
Целта на новите норми е да преодолеят дефицитите, пораждани от
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горепосочените нарушения и увреждания, в достъпа до култура, знание,
информация и свобода на изразяване
чрез създаване на копия в достъпен
формат. Достъпен формат е Брайлов шрифт, едър шрифт, адаптирана
електронна книга, звукозапис на съдържанието на писмено произведение (аудиокнига), радиопредаване и
други подобни. Обектите на закрила, от които се допуска изготвянето
на копия в достъпен формат, наречени в закона „писмени произведения или свързани с тях други обекти
на закрила“, са всякакви разгласени
произведения – обекти на авторски
права, създадени в писмена форма,
възпроизведени в съответствие с изискванията на този закон по какъвто и да е начин и под каквато и да е
форма, като книги, специализирани
издания, вестници, списания, нотни
материали и илюстрации към такива произведения. С оглед на допустимото създаване на аудиокниги, радиопредавания и др., в приложното
поле на изключението са включени и
обекти на сродни права (изпълнения,
звукозаписи, радиопрограми). Копие
в достъпен формат може да създаде лице с увреждане по чл. 26а, ал. 3
лично или чрез лице, което действа от негово име, както и юридическо лице, което е подало уведомление до министъра на културата, има
седалище в Република България и е
народно читалище, или с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност в полза на
лица с увреждания по чл. 26а, ал. 3,
или държавна или общинска културна организация, осъществяваща дейност на библиотека, или специално
училище за обучение и подкрепа на
ученици със сензорни увреждания –
увреден слух или нарушено зрение.
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Юридическо лице по чл. 26б, ал. 3,
т. 2 може да предостави копие в достъпен формат пряко на лице с увреждане по чл. 26а, ал. 3 или чрез друго лице по ал. 3, т. 2 независимо от
държавата – членка на Европейския
съюз, в която се намира постоянният
адрес или седалището му. Конкретните начини на използване, чрез които е допустимо да се изготви копие
в достъпен формат, както и действията, чрез които създадените копия
могат да се предоставят на лица със
съответните увреждания, са предмет
на изчерпателно изброяване. Министърът на културата или оправомощен
от него заместник-министър поддържа и публикува на интернет страницата на Министерството на културата списък на юридическите лица по
чл. 26б, ал. 3, т. 2, подали уведомление. Списъкът се предоставя на Европейската комисия, съответно се
уведомява комисията за промените в
него в тримесечен срок от настъпването им.
Закон за изменение и допълнение на
Закона за задължителното депозиране
на печатни и други произведения
Вносител: Министерски съвет
Комисия: Комисия по културата и
медиите
Приет на: 1 ноември 2018 г.;
обн., ДВ, бр. 94 от 2018 г.
Приетите с този закон изменения
и допълнения са в две основни насоки:
I. Въвеждане на изискване за задължително разкриване на информация от доставчиците на медийни
услуги за техния действителен собственик и за начина на финансиране.

Използваните дефиниции за „Медийна услуга“ и „Доставчик на медийна услуга“ имат значението на
тези по § 1, т. 15, съответно 16 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс.
Измененията са в логическа
връзка с тези, обнародвани в брой
87/2010 г. на „Държавен вестник“, с
които се предвижда задължение за
произведените в Република България
периодични печатни произведения да
се публикува информация, идентифицираща действителния собственик на
издателя.
Публичността в собствеността
и финансирането на всички медии
е въпрос, който е поставян многократно на обсъждане в общественото пространство, но до момента не
е бил нормативно регулиран. Създаването на законово задължение за
разкриване на действителния собственик на доставчиците на медийни
услуги (вестници, списания, онлайнмедии, информационни агенции, радиа и телевизии) и на начина на финансиране ще доведе до максимална
прозрачност на медийния пазар в
страната, както и до информираност
на обществото относно редакционната политика на медиите, които се
издържат по непазарен начин и ще
сведе до минимум на възможността за манипулиране на общественото мнение от медии, съществуващи
не заради приходите си от дейността,
а благодарение на безвъзмездно корпоративно или чуждестранно финансиране.
Това изменение ще доведе и до
разкриване на действителните собственици на онлайн-новинарските
медии в България, които формират
значителна част от информационния
поток и съответно от нагласите на
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потребителите на медийни услуги, но
собствеността в по-голямата част от
които остава напълно анонимна.
Законът ще способства и за окончателно пресичане на спекулациите
относно собствеността на медиите в
България, която тема усилено се експлоатира включително и от медии,
генератори на фалшиви новини, финансиращи се непрозрачно, обслужващи конюнктурните интереси на
техните собственици, които изкривяват медийната среда и нарушават
свободата на словото в България.
2. Въвеждане на изискване за задължително разкриване на информация, идентифицираща лицата, разпространяващи и/или продаващи
печатни издания и на броя на използваните от тях крайни точки за
продажба.
Достъпът на гражданите до печатните издания е опосредстван от
лицата, чиято дейност включва разпространение и продажба на печатни
издания. Поради тази причина информацията, която ги индивидуализира и
чрез която се разкрива действителния им собственик, се явява от съществено значение относно правото
на свободен достъп до съответното
издание. Така биха се създали и гаранции, че този достъп няма да бъде
неоснователно преустановен поради
причини, свързани с евентуален личен интерес на собственика на съответния разпространител и/или продавач на печатни издания. Отделно
от това, публичността на регистъра
на лицата, разпространяващи и/или
продаващи печатни издания, както и
на броя на използваните от тях крайни точки за продажба, ще даде яснота относно участниците на този
пазар, тяхната индивидуализация и
наличието на конкуренция.
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Същевременно, предвиденото деклариране на тази информация пред
Министерството на културата е естествено продължение и допълнение
на досега съществуващото задължение на издателите на периодични печатни произведения да декларират
действителния си собственик и този
регистър да бъде публичен на интернет страницата на Министерството.
Въвеждането на задължение за
министъра на културата да уведоми
Комисията за защита на конкуренцията, в случай че едно лице притежава
(използва в търговската си дейност)
повече от 1/3 от всички декларирани
крайни точки за продажба на дребно
на печатни издания е гаранция относно бъдеща прозрачност на сектора и запазване на ефективната конкуренция на този пазар.
Закон за изменение и допълнение на
Наказателно-процесуалния кодекс
Вносители: н.п. Емил Симеонов и
Данаил Кирилов
Комисия: Комисия по правни въпроси
Приет на: 8 ноември 2018 г.;
обн., ДВ, бр. 96 от 2018 г.
Законът урежда възникналите правни последици от обявените с Решение
на Конституционния съд на Република България от 9 октомври 2018 г. за
противоконституционни разпоредби
на чл. 247в, ал. 1, т. 3 в частта „в случаите на чл. 94 ал. 1“ и на чл. 351,
ал. 2 от Наказателно-процесуалния
кодекс (НПК).
С промените в чл. 247в, ал. 2 се
дефинират случаите, когато разпоредителното заседание се отлага поради неявяването на защитник. Предвижда се наличието на уважителна
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причина за неявяването на защитник
винаги да е основание за отлагане на
делото, но липсата на такава няма
да води до отлагане, като изключение се допуска само в случаите на
задължителна защита по чл. 94, ал. 1
от НПК.
С промените в чл. 351, ал. 2 се създава съгласуваност между въведената
забрана за определен вид възражения
в съдържанието на въззивните и касационните жалби и протести. В тази
връзка се предоставя възможност и с
касационната жалба и протест да се
отправят възражения за съществени
нарушения на процесуалните правила в досъдебното производство, свързани с допускане, събиране, проверка
и оценка на доказателствата и доказателствените средства.
Закон за ратифициране на Споразумението относно прехвърлянето и
взаимното използване на вноски в
Единния фонд за преструктуриране
Вносител: Министерски съвет
Комисии: Комисия по бюджет и
финанси (водеща); Комисия по правни въпроси;
Комисия по европейските
въпроси и контрол на европейските фондове
Приет на: 8 ноември 2018 г.;
обн., ДВ, бр. 96 от 2018 г.
Законопроектът за ратифициране
на Споразумението относно прехвърлянето и взаимното използване на
вноски в Единния фонд за преструктуриране се предлага във връзка с
подготовката на България за присъединяване към Единния механизъм за
преструктуриране и Единния надзорен механизъм.

Изграждането на Единния механизъм за преструктуриране, основна част от който е създаването на
Единен фонд за преструктуриране, е
вторият елемент на банковия съюз в
Европейския съюз. Първият елемент
е под формата на Единния надзорен
механизъм, като основните правни
актове за неговото създаване и функциониране, в т.ч. Регламент (ЕС)
№ 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 година за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките,
свързани с процедурния надзор над
кредитните институции, са били приети през октомври 2013 г. и започват
да се прилагат за държавите от банковия съюз през ноември 2014 г.
В Единния надзорен механизъм
задължително участват всички държави членки от Еврозоната. Държавите членки извън Еврозоната, могат да участват чрез установяване на
тясно сътрудничество между Европейската централна банка и националните компетентни органи на тези
държави.
Закон за изменение и допълнение на
Закона за опазване на околната среда
Вносител: Министерски съвет
Комисии: Комисия по околната среда и водите (водеща); Комисия по икономическа
политика и туризъм; Комисия по регионална политика, благоустройство и
местно самоуправление;
Комисия по земеделието
и храните; Комисия по
енергетика, Комисия по
здравеопазването; Комисия по европейските
въпроси и контрол на
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европейските фондове
Приет на: 14 ноември 2018 г.;
обн., ДВ, бр. 98 от 2018 г.
1. Направени са редица изменения
с цел намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса.
2. Урежда се възможността за обединена процедура, когато е налице
инвестиционно предложение, което
подлежи на задължителна оценка на
въздействието върху околната среда,
комплексно разрешително или доклад за безопасност в случаите, когато едно предприятие е с висок рисков потенциал.
3. Оптимизира се процесът на обществен достъп до информация за
инвестиционните предложения.
4. Предвижда се съкращаване на
сроковете за произнасяне на административния орган в производството по издаване и преразглеждане на
комплексни разрешителни.
5. Компетенциите във връзка с
указване на конкретна процедура по
комплексни разрешителни се прехвърлят от Министерството на околната среда и водите в Изпълнителната агенция по околна среда.
6. Прецизират се и редица други
разпоредби на закона.
7. С преходните и заключителните
разпоредби са направени изменения
в Закона за биологичното разнообразие, Закона за чистотата на атмосферния въздух, Закона за управление
на отпадъците, Закона за водите, Закона за почвите, Закона за рибарството и аквакултурите, Закона за
здравето и Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, свързани с намаляване на административната тежест и
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привеждане на редица разпоредби в
съответствие с направените промени.
8. В Закона за водите се прецизират разпоредби и се предвижда:
а) собствениците на водовземни
съоръжения за подземни води, изградени до 28 януари 2000 г., и на водовземни съоръжения, изградени до 23
декември 2016 г., за които не са издадени разрешения за строеж и които
не са вписани в регистър по чл. 118г,
ал. 3 от Закона за водите, в срок до
две години от влизането в сила на
този закон да подават в съответната басейнова дирекция заявление за
вписване. Вписването се извършва,
ако водовземното съоръжение: разкрива само едно водно тяло; е с конструкция, която не позволява смесване на води от няколко водни тела
или проникване на води от повърхността във водното тяло през задтръбното пространство на съоръжението, и е годно за експлоатация.
б) собствениците на кладенци за
задоволяване на собствени потребности на гражданите, разположени
в границите на населените места и
селищните образувания, за които до
влизането в сила на този закон не са
подадени заявления за вписване в регистъра по чл. 118г, ал. 3, т. 5 от Закона за водите, в срок до две години
от влизането му в сила следва да подадат в съответната басейнова дирекция заявление за вписване в регистъра, което съдържа информацията за
регистриране на изграден кладенец,
определена в наредбата по чл. 135,
ал. 1, т. 2 от Закона за водите.
в) водовземните съоръжения за
подземни води, изградени до 23 декември 2016 г., за които няма издадени строителни книжа, да са търпими
строежи по Закона за устройство на
територията и да не подлежат на пре-
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махване и забрана за ползване, когато са вписани в регистър по чл. 118г,
ал. 3 от Закона за водите.
г) наредбата по чл. 135, т. 6 от Закона за водите да се приеме в срок
до 31 декември 2019 г.
8. Предвижда се законът да влезе
в сила от деня на обнародването му
в „Държавен вестник“ с изключение
на параграф 3, т. 1 и 3 относно чл. 94,
ал. 1, т. 9 и ал. 4, § 4, т. 2, § 5, 6, § 7,
т. 2, § 8, 10 – 12, § 15, т. 2, § 16, 17, 21
– 26, 30 и 31, които влизат в сила 9
месеца от обнародването му и параграф 40, т. 24, която влиза в сила от
11 август 2006 г.
Закон за изменение и допълнение на
Закона за висшето образование
Вносители: н.п. Милена Дамянова и
група народни представители
Комисии: Комисия по образованието и науката (водеща); Комисия по икономическа
политика и туризъм
Приет на: 14 ноември 2018 г.;
обн., ДВ, бр. 98 от 2018 г.
Динамиката на развитие на съвременния свят изисква много по-гъвкави подходи при подготовката на
специалисти с висше образование.
Те невинаги получават пълноценно
практическо обучение, което да им
позволи да заемат позиции, изискващи висока квалификация веднага след получаване на университетската диплома. Има необходимост
от по-забележимо участие в образователния процес на успешни представители на производствената и финансовата сфера (т. нар. „изявени
специалисти от практиката“), които
не са хабилитирани. Механизмите за

привличане на тези специалисти не
са достатъчно дефинирани на законово равнище. Същевременно много
от университетските преподаватели,
поради академичната си ангажираност, не могат да следят в реално
време промените, протичащи в практиката, и своевременно да ги адаптират в учебните програми. Учебните
програми не се променят с темпове,
които да отразяват динамиката в развитието на съответната сфера.
Законът има за цел осигуряване
на по-добри условия за използване
на знанията и възможностите на изявените специалисти от практиката
при обучението на студентите и докторантите.
Академичните съвети на висшите
училища ще могат да провеждат целенасочена политика по привличане
на изявени специалисти от практиката.
Работодателите ще могат да внасят предложения за обновяване на
учебните планове и програми.
В държавните комисии за провеждане на държавен изпит или защита
на дипломната работа ще могат да
участват представители на работодателите.
Представители на работодателите
ще могат да бъдат включвани в постоянните комисии на Националната
агенция за оценяване и акредитация.
Закон за изменение на Закона за
отбраната и въоръжените сили на
Република България
Вносител: Министерски съвет
Комисия: Комисия по отбрана
Приет на: 14 ноември 2018 г.;
обн., ДВ, бр. 98 от 2018 г.
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Със Закона за изменение на Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България се създава
нов модел за определяне на основното месечно възнаграждение на военнослужещите в зависимост от заеманата длъжност и присвоеното им
военно звание.
С § 5 на закона се определя измененията да влязат в сила от 1 януари
2019 г.
Закон за изменение и допълнение на
Закона за филмовата индустрия
Вносител: Министерски съвет
Комисии: Комисия по културата и
медиите (водеща); Комисия по бюджет и финанси
Приет на: 15 ноември 2018 г.;
обн., ДВ, бр. 98 от 2018 г.
Целта на Закона за изменение и
допълнение на Закона за филмовата
индустрия е да се регламентира държавното подпомагане на българската
филмова индустрия и разпространението на български филми, с което
да се създадат по-добри условия за
спазване изискванията на европейското законодателство в тази област
– Регламент (ЕС) № 651/2014 г. от
17 юни 2014 година за обявяване на
някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (ОВ, L 187/1 от 26 юни 2014 г.) и
Регламент (ЕС) 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и
108 от Договора за функционирането
на Европейския съюз към помощта
de minimis (ОВ, L 352/1 от 24 декември 2014 г.)
Държавната помощ ще се осъществява по три схеми – за произ-
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водство на филми, за тяхното разпространение и за подпомагане на
фестивали и показ на филми.
България е длъжна да уведомява
Европейската комисия, когато предоставената държавна помощ за аудиовизуални произведения надхвърля
50 млн. евро за схема. Предвидено е
и бюджетът на всяка една от схемите
за производство на филми и за разпространението им да не надвишава
левовата равностойност на тази сума.
Бюджетът на държавното подпомагане за фестивали и показ на филми
като схема за минимална помощ не
може да надхвърля 200 хил. евро за
период от три години.
Изпълнителна агенция „Национален филмов център“ е администраторът на помощ по смисъла на Закона
за държавните помощи за схемите за
държавно подпомагане по Закона за
филмовата индустрия.
С приетите изменения се гарантира спазването на изискванията на
двата регламента за прозрачност при
предоставяне на държавни помощи
по схема, интензитет и допустими
разходи. За да се изчислят интензитетът на помощта и допустимите разходи, всички използвани данни се събират преди приспадането на данъци
и други такси. Допустимите разходи
се доказват с документи, които са
ясни, конкретни и актуални.
Създава се нова експертна комисия – Национална комисия за разпространение на филми, която се
назначава със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителна
агенция „Национален филмов център“ за двугодишен срок. Комисията, която се състои от 5 членове, ще
разглежда постъпилите проекти, оценявайки художественото съдържание
и качествата на съответния филм.
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Така процедурата по оценяването на
съответния проект вече е двустепенна, както е при производството на
филми. Новосъздадената комисия ще
оценява съответния проект по т. нар.
„културен критерий“, след което той
ще се представя пред финансова комисия, която е компетентна да предложи на изпълнителния директор на
Агенцията размера на държавното
подпомагане за всеки проект за производство и разпространение на филми, за фестивали и за показ на филми.
В преходните и заключителните
разпоредби е предвидено в срок един
месец от влизане в сила на Закона за
филмовата индустрия Министерският
съвет да приеме правилник за неговото прилагане.
Закон за изменение и допълнение на
Закона за експортното застраховане
Вносител: Министерски съвет
Комисия: Комисия по икономическа
политика и туризъм
Приет на: 21 ноември, 2018 г.;
обн., ДВ, бр. 100 от 2018 г.
Законът за изменение и допълнение
на Закона за експортното застраховане (ЗИД на ЗЕЗ) цели нормативният
акт да бъде съобразен с проблеми,
възникнали при прилагането му и основно касаещи дейността на Българска агенция за експортно застраховане („БАЕЗ“ ЕАД). „БАЕЗ“ ЕАД е
специализирано застрахователно дружество, което предлага застраховки
на плащания при износ и сделки на
територията на Република България.
Основна промяна, която се въвежда
със закона, е отпадането на Междуведомствения съвет по експортно за-

страховане (МСЕЗ) като орган, който взема решения по управление и
контрол на „БАЕЗ“ ЕАД. Практиката по прилагането на ЗЕЗ показва, че
целите, за които е създаден МСЕЗ,
не се изпълняват ефективно, поради
което със закона се прехвърлят правомощията му към надзорен съвет
на „БАЕЗ“ ЕАД и към министъра
на икономиката, в качеството му на
орган, упражняващ правата на държавата като акционер в дружеството.
Със закона се въвежда и промяна в
системата на управление на „БАЕЗ“
ЕАД от едностепенна в двустепенна
система на управление на дружеството. В преходните и заключителните
разпоредби на закона се уточнява,
че МСЕЗ продължава да изпълнява
функциите си до вписването на промяната в системата за управление в
търговския регистър.
Закон за изменение и допълнение на
Кодекса за застраховането
Вносител: Министерски съвет
Комисии: Комисия по бюджет и
финанси (водеща); Комисия по икономическа
политика и туризъм; Комисия по транспорт, информационни технологии
и съобщения; Комисия по
европейските въпроси и
контрол на европейските
фондове
Приет на: 22 ноември 2018 г.;
обн., ДВ, бр. 101 от 2018 г.
Със закона за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането
се въвеждат изискванията на Директива (ЕС) 2016/97 на Европейския
парламент и Съвета от 20 януари
2016 година относно разпростране-
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нието на застрахователни продукти и
на Директива (ЕС) 2018/411 на Европейския парламент и на Съвета от
14 март 2018 година за изменение на
Директива (ЕС) 2016/97 по отношение на началната дата на прилагане
на мерките за транспониране от страна на държавите членки. Със закона се предвиждат и отделни промени
във връзка с прилагането на изисквания на Директива (ЕС) 2016/2341 на
Европейския парламент и на Съвета
от 14 декември 2016 година относно
дейностите и надзора на институциите за професионално пенсионно осигуряване (ИППО), както и на Директива 2009/103/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година относно застраховката „Гражданска отговорност“ при
използването на моторни превозни
средства и за контрол върху задължението за сключване на такава застраховка.
I. Директива (ЕС) 2016/97
Със закона се регламентира нова
категория посредници, извършващи
разпространение на застрахователни
продукти като допълнителна дейност
на територията на Република България. Посредник, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна
дейност, може да е физическо или
юридическо лице с постоянно пребиваване, съответно със седалище в
Република България, което подлежи
на регистрация; физическо или юридическо лице с постоянно пребиваване, съответно със седалище в Република България, което извършва
дейност без регистрация, и посредник, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност,
от друга държава членка, който извършва дейност на територията на
Република България при условията
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на правото на установяване или на
свободата на предоставяне на услуги.
Посредникът, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна
дейност, подлежащ на регистрация,
се регистрира в Комисията за финансов надзор (Комисията) по реда на
кодекса, определен за застрахователния агент. Необходимо е да отговаря
и на набор от изисквания за знания,
умения и добра репутация, но не са
идентични на тези, които се въвеждат за другите посредници на застрахователни продукти, тъй като кръгът
на предлаганите от него застрахователни продукти ще са с несамостоятелен характер и ще представляват
допълнение към друга стока или услуга. Предвижда се преди регистрацията на застрахователен посредник
или на посредник, извършващ разпространение на застрахователни
продукти като допълнителна дейност,
заявителят да разкрива самоличността на съдружниците и акционерите
с дял в посредника, който надхвърля
10 на сто, както и на лицата, с които
посредникът има тесни връзки, както и че тези съществуващи връзки не
възпрепятстват ефективното упражняване на надзор върху посредника.
Други съществени промени са
свързани с въвеждането на стандарт
за знания и компетентност, с които
трябва да разполагат застрахователите, застрахователните посредници и
техните служители, непосредствено
заети с разпространение на застрахователни или презастрахователни продукти. В тази връзка се въвежда продължаващо професионално обучение,
което се провежда от застрахователните посредници или застрахователя,
като резултатите от него се отчитат
ежегодно на Комисията. В този смисъл към кодекса се създава приложе-
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ние № 3 относно минималните изисквания за професионални знания и
умения. Предвиждат се отделно на
това и изисквания за финансова компетентност, познаване на относимото законодателство и правилна оценка на потребностите на ползвателите
на застрахователни услуги и на застрахователния пазар. Спрямо посредниците, разпространяващи инвестиционни застрахователни продукти,
допълнително са поставени изисквания за познаване на преимуществата и недостатъците на предлаганите
различни инвестиционни възможности, на финансовите рискове, на които са изложени застрахованите лица,
на пенсионната система и гарантираните от нея придобивки. Въвеждат се
гаранции срещу допускането на пазара на участници, свързани с лица с
лоша репутация, които могат да засегнат интересите на ползвателите на
застрахователни услуги.
Прецизират се и разпоредбите в
областта на управлението и надзора
на застрахователните продукти, като
режимът е относим, както за застрахователите, така и за застрахователните посредници, които разработват
застрахователни продукти. Въвеждат
се нови правила за трансграничното
извършване на дейността по застрахователно посредничество и за надзора върху него, във връзка с което
се предлага и механизъм за разпределение на правомощията между надзорните органи на държавата членка
по произход и на държавата членка
по седалището на клона на застрахователния посредник. Едновременно с
това се създават условия за защита
на националния пазар срещу практики, насочени към заобикаляне на
националните разпоредби от застрахователи или застрахователни посре-

дници. С оглед на това се предлага
увеличаване на минималните застрахователни суми на задължителната
застраховка професионална отговорност на застрахователните посредници.
Със закона се въвеждат редица
норми, свързани със защита на правата на потребителите на застрахователната услуга в процеса на разпространение на застрахователни
продукти. В този смисъл всички разпространители на застрахователни
услуги са длъжни да разкриват характера на възнаграждението, което
получават те или техните служители
във връзка с осъществяваното разпространение на продуктите. Също
така се забранява на застраховател
или застрахователен посредник да
предоставя възнаграждение на лицата, непосредствено заети с разпространението на застрахователни
продукти, да препоръчва на ползвателите определени продукти, когато
разпространителите са в състояние
да препоръчат други продукти, които
в по-голяма степен съответстват на
потребностите и интересите на ползвателите. По отношение на застрахователните брокери е въведено общо
задължение да предоставят съвет на
базата на справедлив и личен анализ,
когато е налице искане от ползвател
на застрахователни услуги.
В съответствие с Директива (ЕС)
2016/97 е предвидено задължение за
предоставяне на стандартизиран информационен документ за застрахователния продукт при сключване на
застраховки по общо застраховане.
Уреждат се и хипотезите и условията
за по-широкото използване на дигиталните средства за комуникация в
процеса по разпространение на застрахователни продукти, като се га-
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рантира интересът на ползвателите
на застрахователни услуги да я получат безплатно и по традиционния
начин на хартия.
Със закона са доразвити разпоредбите в областта на пакетните
продажби и в областта на инвестиционните застрахователни продукти.
Допълват се също така кореспондиращите надзорни правомощия на Комисията и разпоредбите за обмен на
информация между надзорните органи и Комисията. Съществена промяна е въведена по отношение на определяне на размера на имуществените
и неимуществените вреди вследствие
на телесно увреждане или смърт. За
целта Комисията, Министерството на
здравеопазването и Министерството
на труда и социалната политика ще
приемат съвместна наредба за утвърждаване на методика за определяне
размера на обезщетенията.
Със закона се разширява приложното поле на принудителните административни мерки и се доразвиват
административнонаказателните разпоредби, включително се създават и
правила за определяне на административните наказания.
II. Директива (ЕС) 2016/2341
Във връзка с изискванията на чл. 63
от Директива (ЕС) 2016/2341 относно дейностите и надзора на институциите за професионално пенсионно
осигуряване е предложена промяна
в дефиницията на презастраховането.
III. Директива 2009/103/ЕО
Във връзка с актуализирането на
минималните размери на застрахователната сума по задължителна застраховка „Гражданска отговорност“
на автомобилистите, съобразно отчетения ръст на инфлацията в рамките на Европейския съюз, размерът
за имуществени или неимуществени
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вреди вследствие на телесно увреждане или смърт се увеличава на 10
420 000 лв., а за вреди, причинени на
имущество, се фиксира на 2 100 000
лв.
В преходните и заключителните
разпоредби на закона се предвиждат разпоредби, свързани с определяне на размера на имуществените
и неимуществените вреди вследствие
на телесно увреждане или смърт за
събития, настъпили преди влизането в сила на закона, а други уреждат прилагането на направените промени спрямо висящи производства.
Предвижда се и срок до 23 февруари
2019 г., в който всеки застрахователен
брокер и застраховател се задължават
да представят в Комисията определена изчерпателна информация относно лицата, които отговарят за и управляват дейността по разпространение
на застрахователни продукти, лицата на ръководна длъжност, отговорни за извършване на дейностите по
разпространение на застрахователни
продукти и служителите, непосредствено заети с дейността по разпространение на застрахователни продукти, заедно с декларация, че всички
посочени лица отговарят на изискванията за професионална квалификация и умения. Застрахователите
предоставят и информация относно
посредниците, предлагащи застрахователни продукти като допълнителна
дейност, подлежащи на регистрация
и на посредниците без регистрация, с
които имат сключен договор. Правят
се и съответните изменения в Закона
за Комисията за финансов надзор и
в Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност. Регламентира се и срок
до една година от влизането в сила
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на закона за приемане на наредбата
за утвърждаване на методика за определяне размера на обезщетенията.
Законът влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на чл. 304, ал. 3,
който влиза в сила от 1 януари 2019 г.
Закон за изменение и допълнение на
Закона за корпоративното подоходно
облагане
Вносител: Министерски съвет
Комисии: Комисия по бюджет и финанси (водеща); Комисия
по икономическа политика и туризъм, Комисия
за наблюдение на приходните агенции и борба
със сивата икономика и
контрабандата; Комисия
по регионална политика,
благоустройство и местно
самоуправление; Комисия
по европейските въпроси
и контрол на европейските фондове
Приет на: 7 ноември 2018; приет повторно: 22 ноември 2018 г.;
обн., ДВ, бр. 98 от 2018 г.
Законът за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗИД на ЗКПО)
е приет във връзка с необходимостта от въвеждане в националното данъчно законодателство на Директива
2016/1164/ЕС на Съвета от 12 юли
2016 година за установяване на правила срещу практиките за избягване на данъци, които пряко засягат
функционирането на вътрешния пазар, наричана по-нататък „Директива
2016/1164/ЕС“, както и във връзка с
усъвършенстване на данъчното законодателство и прецизиране на разпо-

редбите на закона с цел отстраняване
на неясноти и улесняване на практическото му прилагане.
С разпоредбите на Директива 2016/1164/ЕС са приети правила срещу практиките за избягване на данъци, които пряко засягат
функционирането на вътрешния пазар. По-конкретно тя е отговор на
завършването на проекта за борба
със свиването на данъчната основа
и прехвърлянето на печалби (BEPS)
на Г-20 и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие
(ОИСР), както и на исканията от
страна на Европейския парламент,
бизнеса и гражданското общество за
по-мощен и по-съгласуван подход на
Европейския съюз (ЕС) срещу злоупотребите в сферата на корпоративното данъчно облагане. С въвеждането на Директива 2016/1164/ЕС
в националното данъчно законодателство Република България изпълнява ангажиментите си към ЕС и
към ОИСР за въвеждане на законодателството на ЕС и за изпълнение
на международно приетите стандарти и препоръки на ОИСР във връзка с предотвратяване свиването на
данъчната основа и прехвърлянето
на печалби. Обхватът на Директива
2016/1164/ЕС включва всички данъкоплатци, които подлежат на облагане с корпоративен данък. Съответно
разпоредбите на ЗИД на ЗКПО са
насочени към всички данъчно задължени лица, които подлежат на облагане с корпоративен данък по реда
на ЗКПО.
В Преходните и заключителните
разпоредби на закона са предложени
промени в Закона за данъците върху
доходите на физическите лица, Закона за местните данъци и такси, Закона за акцизите и данъчните складове,

Законодателна дейност
Закона за данъка върху добавената
стойност, Закона за митниците, Закона за виното и спиртните напитки, Закона за тютюна, тютюневите и
свързаните с тях изделия, Закона за
безмитната търговия, Закона за счетоводството, Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Кодекса
за социалното осигуряване, както и в
други нормативни актове във връзка
с предложените промени. Акцентите
в измененията в другите нормативни
актове са както следва:
С въведените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица изменения и допълнения се
цели основно да бъде намалена административната тежест за лицата и
на разходите за спазване на законодателството.
С измененията на Закона за местните данъци и такси се цели промяна на концепцията за определяне на
данъка върху превозните средства за
леките автомобили и товарните автомобили с технически допустима
максимална маса не повече от 3,5
т. Предложена е нова концепция за
определяне на данъка върху същите, а именно данъкът да се определя
по формула, която включва два компонента: имуществен и екологичен.
Имущественият компонент отчита
мощността и годината на производство на автомобила, а екологичният
компонент отчита екологичната категория на автомобила, респективно
замърсяването, което причинява съответният автомобил. Във връзка с
предложения нов начин за облагане
е предвидено облекчението за превозни средства с действащо катализаторно устройство да не се прилага.
Неприлагането на посоченото данъчно облекчение е заменено с въвеж-
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дане на коефициент за екологичната
категория на автомобила.
С промяната на Закона за местните данъци и такси се предвижда да
не се прилага данъчното облекчение
за основно жилище и данъкът върху
недвижимите имоти да се определя
в пълен размер за всички жилища
на данъчно задълженото лице, когато
повече от едно жилище е декларирано като основно. Част от промените
в Закона за местните данъци и такси са свързани с облекчаване на административната тежест, а други са
свързани с прецизиране, отпадане и
допълване на разпоредби.
С промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс се цели
намаляване на административната
тежест при сделка или действие за
придобиване на моторно превозно
средство. Предоставя се възможност
нотариусите да извършват проверка за наличието или липсата на задължения за данък върху превозното
средство чрез автоматизиран обмен
на данни със системата за обмен на
информация, поддържана от Министерството на финансите.
С измененията в Закона за акцизите и данъчните складове се цели
прецизиране на разпоредбите на закона с цел отстраняване на неясноти и улесняване на практическото му
прилагане.
С основните изменения в Закона за
митниците се цели промяна в структурата на Агенция „Митници“, като
тя се структурира в Централно митническо управление и териториални
дирекции. Общата и специализираната администрация в Централното
митническо управление са организирани в дирекции. В Централното
митническо управление могат да се
създават главни дирекции. В главна-
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та дирекция могат да се създават териториални звена, които се ръководят от главния директор на главната
дирекция и не са включени в структурата на териториалните дирекции.
Териториалната дирекция е структурирана в териториално управление и
митнически бюра и/или митнически
пунктове. Общата и специализираната администрация в териториалното
управление са организирани в отдели
и сектори.
С измененията в Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях
изделия (ЗТТСТИ) се въвеждат промени в съответствие с техническите стандарти, определени с Решение
за изпълнение (ЕС) 2018/576 на Комисията от 15 декември 2017 година относно техническите стандарти
за защитните елементи, прилагани
спрямо тютюневи изделия, като нормативно е регулирано, че бандеролите, които са предназначени за поставяне върху потребителската опаковка
на тютюневите изделия, се използват
като защитен елемент. В допълнение
са въведени и нови разпоредби в глава десет „б“ на ЗТТСТИ във връзка
с въведеното задължение с влезлите
в сила на 6 май 2018 г. Регламент за
изпълнение (ЕС) 2018/574 на Комисията от 15 декември 2017 година относно техническите стандарти за създаването и работата със система за
проследяване на тютюневи изделия и
Делегиран регламент (ЕС) 2018/573
на Комисията от 15 декември 2017
година относно основните елементи
на договорите за съхраняване на данни, сключвани като част от система
за проследяване на тютюневите изделия (публикувани в Официалния
вестник на ЕС – L 96/16.04.2018 г.),
както и съгласно член 15 от Директива 2014/40/ЕС на Европейския пар-

ламент и на Съвета от 3 април 2014
година за сближаване на законовите,
подзаконовите и административните
разпоредби на държавите членки относно производството, представянето
и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия и за отмяна на Директива 2001/37, всички потребителски опаковки на тютюневи изделия,
произведени или внесени в ЕС след
20 май 2019 г., трябва да бъдат маркирани с уникален идентификатор.
Измененията в Закона за безмитната търговия са във връзка с въвеждане на системата за проследяване на цигарите съгласно член 15
от Директива 2014/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3
април 2014 година за сближаване на
законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно производството,
представянето и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия.
Измененията на Закона за данък
върху добавената стойност са във
връзка с хармонизиране на българското данъчно законодателство с изискванията на европейските директиви и решения на Съда на Европейския
съюз в областта на косвеното облагане, както и с необходимостта от прецизиране на разпоредби, които създават затруднения при практическото
прилагане на закона.
Закон за ратифициране на Актуализираното общо споразумение за
създаване на рамка за управление и
обвързаност с условия за Механизма
за бежанците в Турция между държавите – членки на Европейския съюз,
и Европейската комисия и образеца
на сертификат за финансов принос

Законодателна дейност
Вносител: Министерски съвет
Комисии: Комисия по външна политика (водеща); Комисия
по бюджет и финанси; Комисия по правни въпроси;
Комисия по европейските
въпроси и контрол на европейските фондове
Приет на: 23 ноември 2018 г.;
обн., ДВ, бр. 101 от 2018 г.
Механизмът за бежанците в Турция е създаден през ноември 2015 г. с
цел координиране на действията, финансирани от бюджета на Европейския съюз и от приноса на държавите – членки на Европейския съюз, и
засилване ефективността и взаимното допълване на подпомагането, предоставяно на бежанците в Турция.
Средствата по механизма са предназначени за спешна хуманитарна помощ, образование, здравни и други
услуги за бежанците.
По време на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз на заседание на Европейския съвет, проведено на 28 и 29 юни
2018 г., е постигнато споразумение за
осигуряване финансирането на втория транш за Механизма в размер
на 3 млрд. евро, от които 2 млрд.
евро се предоставят от бюджета на
Европейския съюз и 1 млрд. евро –
от вноски на държавите членки, като
вноската на България ще бъде в размер на 6 млн. 255 хил. лв.
Съгласно Актуализираното общо
споразумение, одобрено от Комитета на постоянните представители на
Европейския съюз, всяка държава
членка следва да изпрати на Европейската комисия сертификат за принос и приложен към него индивидуален график за национални вноски за
периода 2019 – 2023 г. Плащанията
на България ще започнат от трето-
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то тримесечие на 2019 г. и ще бъдат осигурени от централния бюджет
чрез бюджета на Министерството на
външните работи.
Закон за бюджета на Националната
здравноосигурителна каса за 2019 г.
Вносител: Министерски съвет
Комисии: Комисия по бюджет и финанси (водеща); Комисия
по здравеопазването; Комисия по икономическа
политика и туризъм
Приет на: 27 ноември 2018 г.;
обн., ДВ, бр. 102 от 2018 г.
Бюджетът на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за
2019 г. е съставен в съответствие с
бюджетната рамка. С него се постига
гарантиране на пакета здравноосигурителни дейности в обхвата на задължителното здравно осигуряване, като
спрямо закона за 2018 г. през 2019 г.
за Националната здравноосигурителна каса са осигурени 490 млн. лв.
допълнителни средства за разходи и
трансфери (всичко). Законът за бюджета на НЗОК за 2019 г. предвижда
публичните средства да бъдат изразходвани законосъобразно, прозрачно
и ефективно, като за целта чрез нормативната уредба са създадени необходимите предпоставки и контролни
механизми.
Здравноосигурителните приходи за
2019 г. са разчетени с ръст 418,4 млн.
лв. спрямо приетите със Закона за
бюджета на НЗОК за 2018 г., от които:
– Приходи от здравноосигурителни
вноски, събирани от НАП – ръст от
286 млн. лв., в т.ч. са отчетени ефектите от:
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 увеличението на максималния
осигурителен доход от 2 600 лв. на
3 000 лв. през 2019 г. – 44,8 млн. лв.;
 промяната на минималната работна заплата, на минималните осигурителни прагове и на минималния
осигурителен доход за самоосигуряващите се лица – 18,0 млн. лв.;
 увеличението на минималния
осигурителен доход на земеделските
стопани и тютюнопроизводителите –
6,4 млн. лв.;
 здравноосигурителни вноски,
дължими от първостепенните разпоредители с бюджет, с изключение на
общините, които се разплащат чрез
схема за централизирано разплащане на осигурителни вноски – ръст от
50,7 млн. лв. – са свързани с увеличаване на заплатите в бюджетната
сфера с 10 на сто и с увеличение на
възнагражденията на педагогическия
персонал средно с 20 на сто.
Приходите от здравноосигурителни вноски и неданъчни приходи за
2019 г. са разчетени с ръст от 288,2
млн. лв. спрямо приетите със Закона
за бюджета на НЗОК за 2018 г.
В Закона за бюджета на НЗОК за
2019 г. са предвидени 4 299 603,0 хил.
лв. приходи и трансфери – всичко, в
т.ч. здравноосигурителни приходи в
размер на 4 236 843,2 хил. лв., от които 2 842 254,2 хил. лв. са приходи от
здравноосигурителни вноски и 1 394
589 хил. лв. са трансфери за здравно
осигуряване.
Разчетените средства са на основата на размера на здравноосигурителната вноска от 8 на сто. Съотношението на заплащане от страна на
работодателя и здравноосигуреното
лице за 2019 г. е 60:40. В разчетите за приходите са отразени ефектът
от увеличаване на размера на минималната работна заплата от 1 януари

2019 г. на 560 лв. – от 510 лв., и ефектът върху размера на трансферите за
здравно осигуряване от увеличаване
на частта от осигурителния доход,
върху който държавата внася здравни вноски за лицата, осигурявани за
сметка на държавния бюджет – от 55
на сто от 2016 г., като всяка следваща година се увеличава с 5 на сто до
достигане на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се
лица по реда на чл. 40, ал. 4а от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО).
Общо разходите и трансферите
– всичко, по бюджета на НЗОК за
2019 г. са в размер на 4 350 003,0 хил.
лв., в т.ч.:
Общо разходите по бюджета на
НЗОК за 2019 г. са в размер на 4 344
945,0 хил. лв., или с 489 550,0 хил. лв.
повече спрямо ЗБНЗОК за 2018 г. По
видове разходи увеличението е разпределено, както следва:
Заложеният в закона резерв за
2019 г. е в размер на 127 105,3 хил.
лв., което представлява три на сто
от сумата на приходите от здравноосигурителни вноски и трансферите
за здравно осигуряване. В хода на
2019 г. с тях ще се гарантира устойчивост и ритмичност на здравноосигурителните плащания.
С преходните и заключителните разпоредби на закона се предлагат промени и в Закона за здравното
осигуряване, Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина,
Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и в други закони в
следните насоки:
Лекарствени продукти – нови механизми на заплащане
Предлага се разширяване обхвата
на лекарствените продукти, включвани в пакета, гарантиран от бюджета
на НЗОК. Освен прилаганите в бол-
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ничната медицинска помощ лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания се предлага
включване и на лекарствени продукти при животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с
вродени коагулопатии, които на този
етап се финансират със средства от
бюджета на Министерството на здравеопазването (МЗ).
Предлагат се съответни промени в
частта, регламентираща провеждане
на задължително централизирано договаряне на отстъпки за лекарствените продукти, изразяващи се в следното:
– Прецизира се обхватът на продуктите, за които се провежда договаряне, като се включват и лекарствените
продукти при животозастрашаващи
кръвоизливи и спешни оперативни и
инвазивни интервенции при пациенти с вродени коагулопатии. С предложените изменения практически се
въвежда задължително централизирано договаряне на отстъпки за лекарствени продукти, които са сами в
група, заплащани напълно или частично от НЗОК, с изключение на
генеричните и биоподобните лекарствени продукти, за да се гарантира
присъствието на българския пазар на
вече утвърдени в медицинската практика терапии, които влизат в редица
терапевтични схеми.
– Делегира се с наредбата по
чл. 45, ал. 9 освен условията и редът за заплащането на лекарствените
продукти от НЗОК да се регламентират за първи път и:
o категориите лекарствени продукти и съответните им видове отстъпки, обвързани с обема и ръста на
разходите на съответните лекарствени продукти, и дяловото им участие
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в структурата на разходите за съответното заболяване или на ниво притежатели на разрешения за употреба
(ПРУ);
– условията и редът за тяхното договаряне и заплащане – за новите
категории лекарствени продукти, за
които се провежда договаряне;
– механизмите, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета
на НЗОК.
– предвидена е за първи път правна възможност Националната здравноосигурителна каса да може да
договори с притежателите на разрешения за употреба заплащане след
отчитане на резултата от терапията
за лекарствените продукти, за които
е определено проследяване на ефекта от терапията съгласно чл. 259, а. 1,
т. 10 от ЗЛПХМ;
– въвежда се правило, съгласно което за лекарствените продукти, принадлежащи към ново международно непатентно наименование,
включени в Позитивния лекарствен
списък по чл. 262, ал. 6, т. 1 или 2
от Закона за лекарствените продукти
в хуманната медицина след 30 септември на текущата година, за които НЗОК за първи път ще заплаща,
разглеждането на предложенията и
договарянето на отстъпки по ал. 10
и 21 да се извършва от началото на
следващата година;
– предвижда се задължение за притежателите на разрешения за употреба на лекарствените продукти, заплащани напълно или частично от
НЗОК, при поискване от НЗОК да
предоставят своевременно всяка информация, свързана със заплащането на лекарствените продукти, договарянето на отстъпки и прилагането
на механизми, гарантиращи предви-
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димост и устойчивост на бюджета на
НЗОК.
Целта на всички предложени промени е да гарантира устойчивост на
бюджета на НЗОК в частта му за
здравноосигурителни плащания за
лекарствени продукти, без това да се
отразява на достъпа на пациентите
до нови и ефективни лекарствени терапии.
На ниво закон изрично се дефинира органът, отговорен за извършване
на оценка на здравните технологии
(ОЗТ) на лекарствени продукти – а
именно Националният съвет по цени
и реимбурсиране на лекарствените
продукти. Посочват се ясно сроковете за извършване на оценката, както
и нейният предметен обхват. Допуска се по предложение на НЗОК и МЗ
да се извършва оценка на здравните технологии за вече включени продукти в Позитивния лекарствен списък (ПЛС). Промяната има за цел
да оптимизира процеса по оценка
и включване на лекарствени продукти в Позитивния лекарствен списък.
Вземането на решение за включване на лекарствен продукт в системата на реимбурсиране е в пряка зависимост от получената оценка на
здравната технология за същия. С оглед на това протичането на процеса
по ОЗТ и включването на ПЛС пред
един орган в рамките на една обща
административна услуга ще доведе,
от една страна, до оптимизиране на
ангажирания административен капацитет, а, от друга страна, ще улесни
заявителите на съответната процедура. Предвиденият срок от 180 дни за
включване на лекарствени продукти
с ново международно непатентно наименование в ПЛС, за които се извършва оценка на здравните технологии, е в съответствие с изискванията

на Директива на Съвета 89/105/ЕИО
от 21 декември 1988 година относно
прозрачността на мерките, регулиращи цените на лекарствени продукти
за употреба от човека и включването
им в обхвата на националните системи за здравно осигуряване. Към момента производството по ОЗТ протича пред един орган, който трябва
да се произнесе в 90-дневен срок,
като след това е предвиден 90-дневен срок и за Националният съвет по
цени и реимбурсиране на лекарствените продукти да включи продукта в
ПЛС. В предвидените промени се запазва общият срок от 180 дни, но се
оптимизира процесът, тъй като ще се
подават еднократно документи, като
ОЗТ и включването в ПЛС на съответните лекарствени продукти ще се
разглеждат като една обща административна услуга.
Към момента Националният съвет
по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти (НСЦРЛП) в изпълнение на задълженията си, произтичащи от чл. 259, ал. 1, т. 4 от
ЗЛПХМ и глава седма от Наредбата
за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените
на лекарствените продукти, е утвърдил голяма част от фармакотерапевтичните ръководства. При извършването на анализ на същността на
тези ръководства от гледна точка на
тяхното съдържание, а именно извършване на оценка на резултата
на прилаганата терапия с лекарствени продукти, се налага изводът, че
същите ще пораждат задължения за
своите адресати за следването на определено поведение при прилагането
на лекарствени продукти, и съответно ще засягат правната сфера на неограничен кръг от субекти. Предвид
това същите имат характер на нор-
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мативен административен акт. На
ниво закон и въз основа на изискванията, определени в Наредбата за условията и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените
продукти, НСЦРЛП получава задължението да определя лекарствените
продукти, за които определя режим
по проследяване на ефекта от терапията.
Дава се възможност на НСЦРЛП
да извършва информационна, издателска и научна дейност, свързана с
предмета на дейност на органа – ценообразуването и реимбурсирането
на лекарствените продукти. По този
начин НСЦРЛП ще има възможност
да систематизира и да публикува интересни актуални теми в сферата на
ценообразуването на лекарствените
продукти.
Отстранява се съществуващ проблем в практиката – да се обжалват
актовете на НСЦРЛП по съдебен
път. На съдебен контрол подлежат
единствено актовете на Комисията
по прозрачност, но не и първоначалният акт, станал причина за повдигането на съдебния спор – издаден от
НСЦРЛП.
Със закона се дава възможност
за разширяване на кръга на контролиращите цените на лекарствените
продукти субекти, като се предлага
в процеса да бъдат включени регионалните здравни инспекции по места
по отношение на цените на дребно
на лекарствените продукти. Предложението е обусловено от факта, че
към момента контролът по спазване на правилата за ценообразуване
на лекарствените продукти е изцяло в правомощията на Националния
съвет, който разполага само с 3-ма
инспектори. Обект на проверка са
около 4000 аптеки и 2000 търговци
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на едро с лекарствени продукти. По
този начин контролните функции ще
могат да бъдат упражнявани в по-голям обем и с по-голяма интензивност.
С изменението и допълнението на
Закона за лекарствените продукти
в хуманната медицина се предлагат
промени, необходими за упражняване в пълен обем на контролните
функции на НСЦРЛП по ЗЛПХМ и
по Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти. С предлаганите промени ще
се предостави възможност за ангажиране на административнонаказателна отговорност за нарушения, наказуеми не само по чл. 289, ал. 1 и 2
от ЗЛПХМ, но и по чл. 294 от ЗЛПХМ, установяването на които, съответно налагането на санкциите, се
извършва по общия ред от органите
по чл. 295 от ЗЛПХМ. Такива нарушения са продажбата на лекарствен
продукт без образувана пределна
цена и липсата на посочени маркирани продажни цени върху опаковката на лекарствения продукт.
Медицински изделия – нови механизми на заплащане
Разширява се обхватът на медицинските изделия, за чието предписване и отпускане НЗОК заплаща,
като се добавят и медицински изделия и помощни средства, предназначени за хора с увреждания, както
и високоспециализирани апарати и
уреди за индивидуална употреба. Разширява се обхватът на медицинските
изделия, за които НЗОК договаря отстъпки от стойността, като се добавят и медицински изделия и помощни средства, предназначени за хора
с увреждания, както и високоспециализирани апарати и уреди за индиви-
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дуална употреба. Целта е привеждане
на тази норма в съответствие с останалите разпоредби в този закон, третиращи предписването, отпускането,
администрирането и заплащането за
медицински изделия, медицински изделия и помощни средства, предназначени за хора с увреждания, както и
за високоспециализирани апарати и
уреди за индивидуална употреба.
Разширява се кръгът на субектите, на които НЗОК заплаща за медицински изделия. За медицинските изделия, прилагани в болничната
медицинска помощ, се предвижда да
бъдат заплащани освен на изпълнители на болнична медицинска помощ,
и на производители или търговци на
едро с медицински изделия/техни
упълномощени представители. С регламентиране заплащането на производителите на медицински изделия
или на търговците на едро за част
от групите медицински изделия би се
постигнал по-предвидим и контролируем разход за НЗОК посредством
възможността за НЗОК да сключва
договори с производители или търговци на едро с медицински изделия.
Предвижда се медицинските изделия и помощните средства, предназначени за хора с увреждания, да се
заплащат на лицата, осъществяващи
дейности по предоставяне и ремонт
на помощни средства, приспособления и съоръжения и медицински изделия, предназначени за хора с увреждания, регистрирани като търговци и
вписани в регистъра по чл. 35, ал. 1
от Закона за интеграция на хората с
увреждания.
Администрирането на дейностите,
осъществявани към настоящия момент от Център „Фонд за лечение на
деца“ и от Комисията за лечение в
чужбина, преминава към НЗОК.

Финансовите средства ще се осигуряват от Министерството на здравеопазването чрез трансфер. Процесът
ще се осъществи, без да се отнемат
досега съществуващи права на нуждаещите се пациенти за достъп до лечение.
Целта на това преструктуриране е
уеднаквяване на процедурите и финансирането независимо от възрастта на пациентите чрез осигуряване
на една контактна точка, която да
администрира и да финансира лечението. Формулярите за лечение в
чужбина ще се издават единствено от
НЗОК като компетентна институция.
Дейностите, които ще се финансират от Министерството на здравеопазването се регламентират ясно в
закон, а условията и редът за сключване на договори от Министерството
за субсидиране на лечебни заведения
ще се определят в наредба на министъра на здравеопазването. Предвижда се и оптимизация на уредбата на
националните рамкови договори.
С промените се цели постигане на
сигурност и предвидимост за обхвата на работа на МЗ и НЗОК, без да
се допуска дублиране на дейности по
повод на едно и също заболяване.
Предлага се за 2019 г. да има анекс
към НРД 2018 г., за да може всички
промени да влязат в сила в началото
на 2019 г., а не от 01.04.2019 г. Предлага се НРД да съдържа постоянна и
променлива част, като променливата
част е свързана със санкциите, цените и обемите на медицинските дейности. Целта е да се постигне спокойствие, стабилност и предвидимост
в здравната система, да няма ежегодно промени в нормативната уредба и
да се индексират единствено цените
и обемите на медицинските дейнос-
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ти в съответствие с параметрите на
бюджета.
Допълва се съдържанието на НРД
с изискването за включване на конкретни индикатори за оценка на качеството на лечението на пациентите
в отделните направления на здравноосигурителните плащания.
Предвижда се анексите за промени в НРД от ежегодното им предоговаряне да влизат в сила от 1 януари
на съответната година, като бъдат съобразени с бюджета на НЗОК за същата година. Срокът е съобразен със
сроковете за подготовка на средносрочната бюджетна прогноза съгласно Закона за публичните финанси.
Така се цели постигане на обвързаност на медицинските с финансовите
параметри.
Въведена е разпоредба, съгласно
която не се допуска заплащане на
дейност за оказване на болнична медицинска помощ, извършена от лекар, който не е посочен в договора
за работа с НЗОК като специалист
на основен трудов договор, с изключение на случаи по определени параклинични специалности, определени и на този етап в закона.
Създава се Агенция за медицински
надзор като второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на
здравеопазването.
Със закона се създава Агенция за
медицински надзор като второстепенен разпоредител с бюджет към
министъра на здравеопазването и
със статут на изпълнителна агенция,
която да осъществява регулиране и
контрол на медицинските дейности.
Изпълнителният директор на Агенцията ще се назначава от министъра
на здравеопазването, съгласувано с
министър-председателя, а дейността,
структурата и организацията на рабо-
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тата є ще се определят с устройствен
правилник, приет от Министерския
съвет.
Агенцията ще бъде правоприемник на активите, пасивите, архива,
правата и задълженията на Изпълнителна агенция „Медицински одит“ и
на Изпълнителна агенция по трансплантация, без това да води до допълнителни разходи по бюджета на
Министерството на здравеопазването и на държавния бюджет за 2019 г.
Агенцията ще осъществява:
– функциите на компетентен орган за управление, координация и
контрол на трансплантацията в Република България в съответствие със
Закона за трансплантация на органи,
тъкани и клетки;
– проверки за съответствието на
структурата, управлението, дейността и организацията на медицинското обслужване в лечебните заведения
с изискванията на този закон, Закона за здравето, Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки и
нормативните актове по тяхното прилагане;
– проверки за спазването на правата на пациентите в лечебните заведения и на утвърдените медицински
стандарти и стандарти за финансова
дейност от лечебните заведения, както и за начина, по който лечебните заведения разходват средства, предоставени им от държавния бюджет
по реда на чл. 82 и чл. 106а, ал. 6 от
Закона за здравето;
– проверки за спазването на утвърдените фармакотерапевтични ръководства и извършването на оценка
на ефективността на терапията в съответствие с критериите по чл. 259,
ал. 1, т. 4 от Закона за лекарствените
продукти в хуманната медицина;
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– дейности по откриване и предотвратяване на корупционни прояви и
практики в лечебните заведения и др.
Като функции на Агенцията преминават и осъществяваните до момента от отделните регионални
здравни инспекции административни
производства по регистрация на лечебните заведения за извънболнична
помощ и хосписите, както и режимът по издаване на разрешения за
осъществяване на лечебна дейност
за лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично
здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните
онкологични центрове, домовете за
медико-социални грижи и диализните центрове, администриран до момента от Министерството на здравеопазването. Агенцията ще разрешава
и осъществяването на дейност от тъканните банки (до момента функцията е на Изпълнителната агенция
по трансплантация) и дейностите по
асистирана репродукция (до момента правомощие на Министерството
на здравеопазването). Дейностите по
асистирана репродукция ще се разрешават като част от режима по регистрация на лечебните заведения
за извънболнична помощ, съответно
разрешение за осъществяване на лечебна дейност от лечебните заведения за болнична помощ.
По този начин всички административни режими, свързани с регистрация или разрешаване на осъществяването на лечебна дейност от всички
лечебни заведения, независимо от
техния вид, както и по отношение на
всички дейности, извършвани от тях,
ще се осъществяват от един държавен орган, който ще осъществява и
контрола върху тези дейности.

Съществен елемент на засиления
контрол върху дейността на лечебните заведения от страна на този нов
орган са регламентираните планови проверки за съответствието им с
разпоредбите на Закона за лечебните заведения и утвърдените медицински стандарти на всеки две години.
Към настоящия момент такъв планов контрол се осъществява от различните органи, на които е вменено
осъществяването му, на принципа на
процентна извадка, което не гарантира неговата всеобхватност и пълноценност, а следователно и поддържането на цялата здравна система в
съответствие с нормативните изисквания.
Предвидена е възможността при
извършването на проверки служителите на Агенцията да дават задължителни предписания с определен срок
и да следят за тяхното изпълнение.
Неизпълнението на предписанията в
определения срок е основание за налагане на административни санкции.
Съсредоточаването на посочените
функции в един държавен орган ще
доведе също така до премахване на
дублиращите се функции и звена на
сега съществуващите структури.
Въвежда се предварителен контрол за създаването на нови лечебни
заведения за болнична помощ и разширяване дейността на съществуващите лечебни заведения.
Предвижда се Министерският съвет да дава предварително одобрение
за създаване на нови лечебни заведения за болнична помощ. Одобрението ще се дава въз основа на комплексна оценка на потребностите на
населението от съответните медицински дейности съгласно Националната здравна карта и представената
от лечебното заведение информа-
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ция относно вида на лечебното заведение, структурата и предвиждания брой легла за болнично лечение
и медицински дейности по видове и
нива на компетентност на съответните структури, тригодишен бизнес
план за развитие на лечебното заведение, финансова обосновка и планираните източници за финансиране
на дейността на лечебното заведение,
в т.ч. становище на Националната
здравноосигурителна каса и съсловните организации.
Предлага се и регламентирането на механизъм за предварителен
контрол върху откриването на нови
медицински дейности в съществуващи лечебни заведения за болнична
помощ. Предварително одобрение
за извършването на такива дейности ще бъде давано от Министерския
съвет и ще бъде задължителна предпоставка за извършване на промени
в разрешението за лечебна дейност
от Агенцията за медицински надзор.
Целта на въведения предварителен контрол върху разкриването на
нови лечебни заведения и нови медицински дейности е да се създаде
механизъм за по-добро планиране на
ресурсите за оказване на медицинска помощ съобразно нуждите на националната система на здравеопазване, като се стимулира създаването
на нови лечебни заведения и нови
дейности само в областите, в които
е налице потребност от медицинска
дейност, и са гарантирани устойчиви
източници за нейното финансиране.
Отпада съществуващата процедура
за акредитация на лечебните заведения за извършваната от тях цялостна
медицинска дейност и/или отделни
медицински дейности. Регламентира се възможността лечебните заведения да създават и да участват в
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системи за самооценка и рейтингови
системи за оценка на качеството на
осъществяваните от тях медицински
и организационни дейности и за дейностите по финансово и административно управление. Участието в системите е доброволно, като лечебните
заведения ще са длъжни да оповестят
въведените системи и да поддържат
актуална информация за тяхното
функциониране в интернет с оглед на
информираност на пациентите и на
другите заинтересовани лица.
Предвижда се лечебните заведения, които ще извършват обучение
на студенти и специализанти, да получават одобрение от министъра на
здравеопазването след проверка за
съответствието им с критерии и условия по отношение на структурата и организацията на дейността им,
оборудването и квалификацията на
персонала, които ще са определени
в наредба на министъра на здравеопазването. Одобрението ще се дава
и след получаване на становище от
консултативен съвет, в който ще
участват и представители на Агенцията за медицински надзор, Националната здравноосигурителна каса,
Българския лекарски съюз, Българския зъболекарски съюз, Българската
асоциация на професионалистите по
здравни грижи и на представителните организации за защита правата на
пациентите.
Въвежда се изискване лечебните
заведения да публикуват на интернет
страниците си информация за системите за самооценка и рейтингови
системи за оценка на качеството на
обучение на медицинските специалисти. Въвеждането на възможността
лечебните заведения доброволно да
извършват самооценка и да участват в рейтингови системи за оцен-
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ка на качеството на осъществяваните
от тях медицински и други дейности, сравнено с други лечебни заведения в страната и в чужбина, ще
стимулира подобряване на качеството. Оповестяването на информация
за получените оценки от лечебните
заведения ще гарантира поставянето
им в необходимата публична среда
с оглед на информираност на пациентите и повишаване качеството на
предоставяните услуги.
Регламентира се създаването и
поддържането на Национална здравно-информационна
система.Чрез
системата ще се събира, обработва
и съхранява информация за здравното състояние на населението чрез
създаване и поддържане на електронен здравен запис на всеки гражданин. Информационната система ще
включва електронните здравни записи на гражданите и всички регистри,
информационни бази от данни и системи, за които е предвидено в нормативен акт, че се водят от Министерството на здравеопазването и от
неговите второстепенни разпоредители с бюджет, от лечебни и здравни
заведения, от Националната здравноосигурителна каса и от застрахователните дружества, осъществяващи
доброволно здравно осигуряване.
Целта на Националната здравноинформационна система е да се създаде база данни, която да съдържа
пълна информация за здравното състояние на всяко лице, за нуждите на
всички последващи медицински дейности – диагностика, лечение, рехабилитация, медицинска експертиза,
профилактика, диспансеризация и др.
В реално време ще се отразява всяка дейност, свързана със здравето на
пациентите.

Регламентира се създаването и
поддържането от Националната експертна лекарска комисия на информационна база данни за всички лица,
преминали през ТЕЛК/НЕЛК, за установяване на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане.
Целта на създаването на тази информационна база данни е планирането на дейности, свързани със задоволяване на потребностите на лицата
с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане от
образование, медицинска и социална рехабилитация, както и за оценка
на здравния статус на населението и
контрол на дейностите по извършване на медицинска експертиза.
С промени в Закона за приватизация и следприватизационен контрол
се предвижда средствата от продажба на обособени части от лечебни заведения с държавно или общинско
участие, независимо от размера на
това участие, да могат да се използват не само за инвестиции (каквато
е досегашната възможност), но и за
погасяване на задължения към кредиторите след разрешение на собственика на капитала.
Регламентира се задължителна
структура и съдържание на медицинските стандарти, които в срок до три
месеца от обнародване на промените
ще се изготвят за всички специалности.
Предвижда се с наредба на министъра на здравеопазването да се определят еднократно и едновременно
медицинските стандарти по всички
медицински специалности и някои
отделни медицински дейности съобразно определена структура и съдържание.
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Целта е да се регламентират минималните задължителни изисквания
за осъществяване на дейностите по
отделните медицински специалности/медицински дейности и да се постигне съпоставимост между отделните медицински стандарти.
Регламентира се съдържанието
на Правилата за добра медицинска
практика и Правилата за добра медицинска практика по здравни грижи.
Правилата ще се изработват от
съсловните организации и да се утвърждават от Агенцията за медицински надзор, която съвместно със
съсловните организации ще осъществява контрол по спазването им. Предвидено е, че ако в тримесечен срок
от влизането в сила на закона Българският лекарски съюз, Българският зъболекарски съюз и Българската асоциация на професионалистите
по здравни грижи не предложат за
утвърждаване от Агенцията за медицински надзор приети от тях Правила
за добра медицинска практика, съответно Правила за добра медицинска
практика по здравни грижи, същите
ще се изготвят и утвърдят от Агенцията за медицински надзор.
Целта е да се регламентират основните насоки и принципи при упражняването на професията от лекарите и лекарите по дентална медицина,
съответно от специалистите по здравни грижи. Очакваните резултати от
утвърждаването на правилата е да
се подпомогнат лекарите и лекарите
по дентална медицина при взимането на правилни професионални решения, да се регламентират правила
и ред за осъществяване на грижите
за пациентите, основани на медицина, базирана на доказателства, както
и на техния професионален опит и
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на най-добрите европейски практики,
така че крайният резултат от медицинската дейност да бъде възможно
най-добрият изход от заболяването за
пациента.
Въвеждат се финансови правила за
реализиране дейността на държавните и общинските лечебни заведения
за болнична помощ и комплексни онкологични центрове, като правилата
за контрол ще се определят с наредба на министъра на здравеопазването. Ще подлежи на контрол по реда
на Закона за лечебните заведения
финансовата дейност на държавните
и общинските лечебни заведения за
болнична помощ и комплексните онкологични центрове.
Тези лечебни заведения ще прилагат стандарти за финансова дейност,
утвърдени с наредба на министъра
на здравеопазването. Контролът за
спазването им ще се осъществява от
Агенцията за медицински надзор.
Целта на този контрол е да се
носи персонална отговорност от ръководството на лечебното заведение
за финансовите резултати, като при
определени параметри на тяхното
влошаване да се носи и конкретна
административна отговорност, която
да не отпада с прекратяване на договора за управление на лечебното
заведение.
Закон за бюджета на държавното
обществено осигуряване за 2019 г.
Вносител: Министерски съвет
Комисии: Комисия по бюджет и финанси (водеща) и Комисия
по труда, социалната и
демографската политика
Приет на: 28 ноември 2018 г.;
обн., ДВ, бр. 102/2018 г.
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Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за
2019 г. е разработен в изпълнение на
Решение № 51 на Министерския съвет от 2018 г. за бюджетната процедура за 2019 г.
Политики по приходите:
– Запазва се размерът на осигурителната вноска за фонд „Пенсии“ и
фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ на
ДОО на нивото от 2018 г. Запазват
се и размерите на осигурителните
вноски за другите фондове на ДОО,
а също и съотношенията между осигурителите и осигурените лица.
– За 2019 г. не са договорени минимални осигурителни прагове (МОП).
Без налагане на административно
увеличение на МОП при планирано
увеличение на минималната работна
заплата с 9,8 на сто средното увеличение на МОП през 2019 г. е около
4,7 на сто.
– Увеличава се минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица от 510 лв. на 560 лв.
– Увеличава се минималният осигурителен доход за земеделските стопани и тютюнопроизводителите от
350 лв. на 400 лв.
– Увеличава се максималният осигурителен доход за всички осигурени
лица от 2600 лв. на 3000 лв.
– За 2019 г. не се внасят вноски за
фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“.
– Определят се за приход в бюджета на Националния осигурителен
институт (НОИ) 97 500 лв. от приходите на фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“
– за дейностите по чл. 13 от Закона
за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя (ЗГВРСНР).
Политики по разходите:

– Повишават се изискуемите възраст и осигурителен стаж при пенсиониране за работещите при условията
на трета категория труд и минималната възраст за пенсиониране на лицата по чл. 69 и 69б от Кодекса за
социално осигуряване (КСО).
– За пенсиите, отпуснати след 31
декември 2018 г., процентът за всяка
година осигурителен стаж в пенсионната формула се увеличава от 1,169
на 1,2.
– От 1 юли 2019 г. пенсиите, отпуснати до 31 декември 2018 г. включително, се увеличават с 5,7 на сто
(процент, определен по правилото на
чл. 100 от КСО на базата на използваните при съставянето на бюджета
на държавното обществено осигуряване за 2019 г. прогнозни стойности
за нарастването на осигурителния доход и за индекса на потребителските
цени), което увеличение включва и
новата „тежест“ на година осигурителен стаж.
– Минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст и
социалната пенсия за старост, както
и свързаните с тях пенсии и добавки
се увеличават от 1 юли с 5,7 на сто.
– Максималният размер на получаваните една или повече пенсии
считано от 1 януари 2019 г. до 30 юни
2019 г. се запазва на 910 лв., а от
1 юли 2019 г. се увеличава до 1200
лв. (40 на сто от размера на максималния осигурителен доход за същата календарна година – 3000 лв. за
2019 г.). Мярката се прилага за всички пенсии без оглед на момента на
отпускането им.
– При изчисляването на индивидуалния коефициент на пенсиите, отпуснати с начална дата след 31 декември 2018 г., се взема предвид
осигурителният доход на лицата след
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1999 г., освен в случаите, когато такъв липсва, или е за период, по-малък от 36 месеца.
– От 1 януари 2019 г. се променя
формулата за изчисляване на индивидуалния коефициент, като с допълнение към чл. 70, ал. 9 от КСО се дефинира максималната му стойност.
– Запазват се минималният дневен
размер на обезщетението за безработица – 9,00 лв., и максималният дневен размер – 74,29 лв.
– Запазват се периодът на изплащане на паричното обезщетение за
бременност и раждане – 410 дни, и
размерът на обезщетението за отглеждане на дете от една до двегодишна възраст – 380 лв.
– Отчетени са промените във връзка с влезлите в сила от 1 юли 2018 г.
промени в режима на изплащане на
паричните обезщетения за осиновяване на дете до петгодишна възраст.
– И през 2019 г. продължава да
действа въведената през 2017 г. възможност за майките (осиновителките), които имат право да ползват отпуск при бременност и раждане до
навършване на едногодишна възраст
на детето, но не го използват, да
се върнат на работа и да получават
обезщетение от ДОО в размер 50 на
сто от полагащото им се обезщетение при бременност и раждане.
– Запазва се режимът на изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност съгласно
чл. 40, ал. 5 от КСО – първите три
работни дни се изплащат от осигурителя, а от 4-ия ден на настъпване на
неработоспособността – от ДОО.
– Запазва се периодът, доходът за
който се взема предвид при изчисляване размерите на краткосрочните
обезщетения при временна неработоспособност – 18 календарни месе-
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ца, и при бременност и раждане и
безработица – 24 месеца.
– Запазва се размерът на еднократната помощ при смърт на осигурено
лице – 540 лв.
– Определя се максимален размер
на гарантираните вземания – 1400 лв.
Политики по отношение на размерите на пенсиите:
– За пенсиите, отпуснати след 31
декември 2018 г., процентът за всяка
година осигурителен стаж в пенсионната формула се увеличава от 1,169
на 1,2.
– От 1 юли 2019 г. пенсиите, отпуснати до 31 декември 2018 г. включително, се увеличават с 5,7 на сто.
– От 1 юли 2019 г. минималната
пенсия за осигурителен стаж и възраст се увеличава от 207,60 на 219,43
лв. (увеличение с 5,7 на сто).
– От 1 юли 2019 г. социалната пенсия за старост се увеличава от 125,58
на 132,74 лв. (увеличение с 5,7 на
сто).
– От 1 януари 2019 г. се увеличава
максималният осигурителен доход от
2600 на 3000 лв. Максималният размер на получаваните една или повече пенсии до 30 юни 2019 г. остава
910 лв., а от 1 юли 2019 г. става 1200
лв.
– От 1 януари 2019 г. се променя
формулата за изчисляване на индивидуалния коефициент, като се дефинира максималната му стойност.
Размер на приходите и трансферите за 2019 г.
Общият размер на приходите и
получените трансфери за 2019 г. е 11
759,7 млн. лв.
Размер на разходите и трансферите за 2019 г.
Общият размер на разходите за
пенсии, краткосрочни обезщетения,
службите по социално осигуряване и
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предоставените трансфери за 2019 г. е
11 759,7 млн. лв.
Със закона сa приети промени и в
Кодекса за социално осигуряване във
връзка с изпълнение на бюджета на
държавното обществено осигуряване.
Закон за държавния бюджет на Република България за 2019 гг.
Вносител: Министерски съвет
Комисии: Комисия по бюджет и финанси (водеща) и всички
други комисии на НС
Приет на: 29 ноември 2018 г.;
обн., ДВ, бр. 103 от 2018 г.
Основните размери на показателите по Консолидираната фискална
програма (КФП) за 2019 г. са: Общо
приходите, помощите и даренията –
43 857,0 млн. лв., или 37,7% от БВП;
Общо разходи и вноска в Бюджета
на ЕС – 44 457,0 млн. лв., или 38,2%
от БВП., като вноската на Република
България в Общия бюджет на ЕС за
2019 г. е 1 281,1 млн. лв., или 1,1% от
БВП; бюджетното салдо е дефицит в
размер на 600,0 млн. лв., или -0,5 %
от БВП.
Приоритетите на Бюджет 2019 са,
както следва:
1. социална политика – за социална закрила и равни възможности – за
целеви помощи за отопление са предвидени допълнително по 40,4 млн.
лв. за всяка година от прогнозния период (50% повече спрямо средствата през 2018 г.); за хората с увреждания – за гарантиране на финансовата
рамка на Закона за хората с увреждания са предвидени допълнително по
150,0 млн. лв. за всяка година от прогнозния период; за социално включване – във връзка с въвеждането на
нов вид месечна помощ за деца без

право на наследствена пенсия от починал родител, съгласно промените в
Закона за семейни помощи за деца,
по бюджета на МТСП са разчетени
7,0 млн. лв.;
2. образование – политиките за
достъпно и качествено образование
се осъществяват чрез цялостен интегриран подход, базиран на обвързаните и съгласувани действия на
институциите на национално и местно равнище, като средствата от държавния бюджет основно са насочени
към четирите стълба за финансиране на системата съгласно Закона за
предучилищното и училищното образование, както и към финансиране
обучението на студенти и докторанти, определено въз основа на комплексната оценка на качеството на
обучение;
3. отбрана – спазено е изискването
за достигане на разходите за отбрана до определения процент от БВП в
съответствие с Националния план за
повишаване на разходите за отбрана
на две на сто от БВП на Република
България до 2024 г., като в бюджетната рамка за 2019 г. общо разходите за
отбрана възлизат на 1 839,3 млн. лв.,
което представлява 1,58% от БВП, и
са осигурени средства за поддържане
и развитие на националните отбранителни способности и способностите,
свързани с колективната отбрана, в
т.ч. средства за изпълнение на одобрените от Народното събрание инвестиционни проекти;
4. политика по доходите – освен
предвиденото в СБП увеличаване на
размера на минималната работна заплата през следващите години (от
510 лв. на 560 лв. от 1 януари 2019 г.,
на 610 лв. от 1 януари 2020 г. и на
650 лв. от 1 януари 2021 г.) е заложена и мярка за увеличение с 10% на
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средствата за заплати и осигурителни
вноски от 2019 г., с което се осигурява възможност за увеличаване на
индивидуалните основни месечни заплати на заетите въз основа на заеманата длъжност и оценките за постигнатите резултати.
Размерите на основните бюджетни
взаимоотношения между централния
бюджет и бюджетите на общините за
2019 г. под формата на субсидии по
механизъм съгласно приложението и
по видове са: обща субсидия за делегираните от държавата дейности 3
234 390,2 хил. лв., трансфери за местни дейности, в т.ч. изравнителна субсидия 294 022,0 хил. лв., и трансфер
за зимно поддържане и снегопочистване общински пътища 38 228,1 хил.
лв., целева субсидия за капиталови
разходи 179 110,2 хил. лв.
Със Закона за държавния бюджет
на Република България за 2019 г. е
утвърдена обща годишна квота за
предоставяне на ваучери за храна по
чл. 209, ал. 7 от Закона за корпоративното подоходно облагане в размер на 320 млн. лв. Регламентиран
е и общият размер на сумата, подлежаща за възстановяване на земеделските стопани от акциза за газьола съгласно чл. 47б от Закона за
подпомагане на земеделските производители, който e 84 млн. лв. Законът определя минималния размер
на основната заплата за най-ниската длъжност, предвидена за заемане
от държавен служител по Закона за
държавния служител, в размер на 560
лв. от 1 януари 2019 г. Базата за определяне размера на основното месечно възнаграждение за най-ниската
длъжност на лицата по чл. 212, ал. 3
от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, по
чл. 177, ал. 2 и чл. 180, ал. 2 от За-
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кона за Министерството на вътрешните работи, по чл. 22 от Закона за
изпълнение на наказанията и задържането под стража, по чл. 71, ал. 2 и
чл. 73, ал. 2 от Закона за Държавна
агенция „Национална сигурност“, по
чл. 64, ал. 3 от Закона за Националната служба за охрана и по чл. 64,
ал. 2 от Закона за Държавна агенция
„Разузнаване“ е 380 лв. от 1 януари
2019 г. Определеният за 2019 г. средномесечен доход по Закона за семейни помощи за деца е 450 лв. по чл. 4,
400 лв. по чл. 4а, ал. 2, т. 1 и от 400,01
лв. до 500 лв. включително по чл. 4а,
ал. 2, т. 2. Размерът на месечните помощи за отглеждане на дете по чл. 7,
ал. 1 от Закона за семейни помощи
за деца за 2019 г. е, както следва: за
семейство с едно дете – 40 лв.; за семейство с две деца – 90 лв.; за семейство с три деца – 135 лв.; за семейство с четири деца – 145 лв., като за
всяко следващо дете в семейството
помощта за семейството расте с 20
лв. Месечната помощ за отглеждане
на близнаци по чл. 7, ал. 6 от Закона
за семейни помощи за деца е 75 лв.
Месечната помощ за отглеждане на
дете с определени 90 и над 90 на сто
вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност по чл. 8д, ал. 1 от Закона за
семейни помощи за деца за 2018 г. е
930 лв., а по чл. 8д, ал. 2 е 490 лв. Размерът на месечната помощ за дете
без право на наследствена пенсия от
починал родител по чл. 8е, ал. 1 от
Закона за семейни помощи за деца
за 2019 г. е 115 лв. Размерът на обезщетенията по чл. 230, ал. 1 и чл. 231,
ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
за 2019 г. е 340 лв. Максималният
размер на присъдената издръжка по
чл. 152, ал. 1 от Семейния кодекс е 80
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лв. Годишният размер на държавната
субсидия за един получен действителен глас съгласно Закона за политическите партии за 2019 г. е 11 лв.
Със Закона за държавния бюджет
на Република България за 2019 г. е
определен минимален размер на
фискалния резерв към 31 декември
2019 г. в размер на 4,5 млрд. лв. Максималният размер на държавния дълг
към края на 2019 г. не може да надвишава 22,2 млрд. лв., като максималният размер на новия държавен
дълг, който може да бъде поет по
реда на Закона за държавния дълг, е
1,0 млрд. лв.
Закон за хората с увреждания
Вносител: Министерски съвет
Комисии: Комисия по труда, социалната и демографската политика (водеща); Комисия
по регионална политика,
благоустройство и местно
самоуправление; Комисия по здравеопазването;
Комисия по икономическа политика и туризъм;
Комисия по бюджет и
финанси; Комисия по взаимодействието с неправителствените организации
и жалбите на гражданите
Приет на: 5 декември 2018 г.;
обн., ДВ, бр. 105 от 2018 г.
Със закона се гарантират правата на хората с увреждания по начин,
който осигурява зачитане на човешкото им достойнство и равното им
третиране в личния, обществения и
политическия живот, като се прилага
индивидуален подход и индивидуална
оценка на потребностите.

Създава се Съвет за наблюдение,
който гарантира защитата на правата
на хората с увреждания и осъществява дейности по насърчаване, защита и наблюдение на прилагането на
Конвенцията за правата на хората с
увреждания, както и провежда консултации с представителните организации на и за хора с увреждания.
Регламентират се нови форми на
подкрепа, идентифицирани чрез индивидуална оценка на потребностите,
която изследва свързаните със здравословното състояние на човека с
увреждания, функционални затруднения и наличието на бариери при изпълнението на ежедневните и други
дейности, както и вида на необходимата подкрепа. Чрез установяване на
вида подкрепа човекът с увреждане
се насочва към компетентните институции и организации за реализиране на съответните му права. Индивидуалната оценка на потребностите
се изготвя по настоящ адрес на човека с увреждане от специализиран отдел в дирекциите „Социално подпомагане“ към Агенцията за социално
подпомагане.
Индивидуалната оценка на потребностите, включително оценката
за потребността от предоставяне на
социални услуги, лична помощ или
друг вид подкрепа при условия и по
ред, определени със закон, се изготвя
по Методика за извършване на индивидуална оценка на потребностите от
подкрепа за хората с увреждания.
Законът определя конкретните видове подкрепа, състояща се от два
компонента:
– първият компонент е месечна
финансова подкрепа, която компенсира разходите, породени от увреждането и представлява парична сума
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в зависимост от степента на увреждане;
– вторият компонент се състои от
целеви помощи съобразно вида на
увреждането и в зависимост от потребностите на оценяваното лице.
Предвижда се финансирането и
предоставянето на помощни средства, приспособления и съоръжения
и медицински изделия за хората с увреждания да се осъществява от системата на здравеопазването, като същите ще се предоставят в натурално
измерение и в съответствие с нов
механизъм и утвърдени стандарти за
качество.
Създават се възможности за гарантиране на условия за равен достъп до
образование и професионално обучение, осигуряване на заетост в обичайна, специализирана и защитена
работна среда, както и предоставяне
на адекватна подкрепа за работещите
хора с увреждания и техните работодателите.
С цел гарантиране на заетостта на
хората с трайни увреждания в обичайна работна среда законът въвежда задължение за работодателите да
назначават работници и служители
с трайни увреждания съгласно квота, която се отнася за работодатели с
численост на персонала с 50 и повече работници и служители. Същите
задължения се въвеждат и за частния
сектор, като неспазването на квотните задължения води до изплащане на
компенсационни вноски за работодателите.
Законът предвижда нова форма на
заетост – защитената заетост за хора
с трайни и множество увреждания.
Създава се Държавна агенция за
хората с увреждания, която осъществява дейности, свързани с изготвяне
на индивидуалната оценка на потреб-
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ностите и координиране на политиката за правата на хората с увреждания. Новосъздадената държавна
агенция ще започне да функционира
от 1 януари 2021 г.
Със закона са приети изменение в
Кодекса за социално осигуряване във
връзка със зачитане за осигурителен
стаж при пенсиониране на времето, през което са полагани грижи за
лице с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане над 90 на сто, както и за дете
с определена чужда помощ, което се
нуждае постоянно от чужда помощ.
Създадена е информационна система за хората с увреждания, която
служи за наблюдение и анализ на социално-икономическия статус на хората с трайни увреждания, за планиране на дейности, свързани със
задоволяване на индивидуалните им
потребности и за разработване на секторни политики. Информационната
система поддържа профил на всеки
човек с трайно увреждане с възможност за индивидуален достъп до
персоналните данни за лицето чрез
идентификация по реда на Закона за
електронната идентификация.
Въвеждат се общите и специфични критерии за национална представителност на организациите на и за
хората с увреждания и се определят
по-облекчени условия за признаването им за национално представителни.
Регламентират се финансовата подкрепа за национално представителните организации на и за хората с
увреждания, осигурена под формата
на субсидия от държавния бюджет,
както н контролът по отношение на
изпълнението на субсидираните от
държавата дейности.
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Закон за ратифициране на Споразумението за стратегическо партньорство
между Европейския съюз и неговите
държави членки, от една страна, и
Канада, от друга страна
Вносител: Министерски съвет
Комисии: Комисия по външна политика (водеща); Комисия
по вътрешна сигурност и
обществен ред; Комисия
по икономическа политика и туризъм; Комисия
по европейските въпроси
и контрол на европейските фондове; Комисия по
правни въпроси
Приет на: 6 декември 2018 г.;
обн., ДВ, бр. 105 от 2018 г.
Споразумението
потвърждава
стратегическото партньорство между Европейския съюз и Канада и допринася за разширяване и задълбочаване на сътрудничеството в търсене
на решение на глобалните предизвикателства. То предвижда механизми
за засилване на политическия диалог, като се организират срещи на
най-високо равнище и консултации
на министри и експерти. Създават се
Съвместен комитет на министрите и
Съвместен комитет за сътрудничество.
Споразумението за стратегическо
партньорство съдейства за разширяване на сътрудничеството между Европейския съюз и Канада в области,
като външната политика и политиката на сигурност, борбата с тероризма,
борбата с организираната престъпност, устойчивото развитие, научните
изследвания, културата и образованието. Подобряват се възможностите
за координиране и взаимодействие в
широк кръг области от взаимен ин-

терес, излизащи извън търговските и
икономическите отношения.
Отделни части от Споразумението се прилагат временно от 1 април 2017 г., тъй като то е от смесен
тип. Пълното му влизане в сила ще
се осъществи след приключване на
процеса на ратифицирането му и съответните вътрешни процедури във
всички държави – членки на Европейския съюз. Страните могат да изменят настоящето споразумение писмено, като изменението влиза в сила
от първия ден на месеца, следващ
датата на последната нотификация,
с която страните са се уведомили
взаимно за приключване на всички
необходими вътрешни процедури за
влизане в сила на изменението.
Закон за изменение и допълнение на
Закона за движението по пътищата
Вносители: Обединен законопроект,
изготвен по реда на чл. 81,
ал. 2 от ПОДНС, на основата на приетите на първо
гласуване: Министерски
съвет; н.п. Боряна Георгиева и група народни представители; н.п. Станислав
Иванов и група народни
представители
Комисии: Комисия по транспорт, информационни технологии
и съобщения (водеща);
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред;
Комисия по регионална
политика, благоустройство и местно самоуправление
Приет на: 6 декември 2018 г.;
обн., ДВ, бр. 105 от 2018 г.
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Законът предвижда мерки по въвеждане на смесената система за
таксуване на различните категории
пътни превозни средства за преминаване по платената пътна мрежа –
на база време за леки автомобили
с обща технически допустима максимална маса до или равна на 3.5
тона (винетна такса) и на база изминато разстояние за превозни средства
с обща технически допустима максимална маса над 3.5 тона (тол такса). Прецизирани са задълженията на
водачите и собствениците на пътните превозни средства във връзка със
заплащане на пътните такси за използване на платената пътна мрежа,
уредени са последиците от неизпълнение на задълженията за заплащане на такса за ползване на платената пътна мрежа, както и подробно
са регламентирани правата и задълженията на службите за контрол. Законът въвежда задължение на собственика да не допуска движението
на пътно превозно средство по път,
включен в обхвата на платената пътна мрежа, ако за пътното превозно
средство не са изпълнени установяването на размера и заплащане на съответната такса по чл. 10, ал. 1 от Закона за пътищата според категорията
на пътното превозно средство. Ако в
свидетелството за регистрация е вписан ползвател, задължението се изпълнява от него. Съответно водачът
на пътно превозно средство е длъжен
преди движение по път, включен в
обхвата на платената пътна мрежа,
да заплати таксата, освен когато таксата е заплатена от трето лице. Водачът на пътно превозно средство
от категорията по чл. 10б, ал. 3 от
Закона за пътищата е длъжен преди движение по път, включен в обхвата на платената пътна мрежа, да
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закупи маршрутна карта за участъците от платената пътна мрежа, които
ще ползва, или да изпълни съответните задължения за установяване на
изминатото разстояние и заплащане
на дължимата такса по чл. 10, ал. 1,
т. 2 от Закона за пътищата, освен когато тези задължения са изпълнени
от трето лице. С новия чл. 167а на
Агенция „Пътна инфраструктура“ се
възлага осъществяването на контрол
върху заплащането на съответната
такса по чл. 10, ал. 1 от Закона за пътищата чрез електронната система за
събиране на пътни такси. Във връзка
с контрола е предвиден и специален
режим на движение на моторните
превозни средства на Агенцията. При
изпълнение на функциите си по този
закон определените от министъра на
вътрешните работи служби имат право да обработват картови плащания
на дължими глоби чрез терминални
устройства ПОС. За осигуряване на
безопасността на движението по пътищата и за преустановяване на административните нарушения се предвижда прилагането на принудителна
административна мярка временно
недопускане продължаване движението на пътно превозно средство, за
което не са изпълнени задълженията по установяване размера и заплащане на съответната такса по чл. 10,
ал. 1 от Закона за пътищата – до заплащането є, но за не повече от един
месец (чл. 171, т. 8). Съгласно новия
чл. 189е, ако таксата по чл. 10, ал. 2
от Закона за пътищата е заплатена
в срока и при условията на чл. 189е,
ал. 3 и 4, акт за установяване на административно нарушение по чл. 179,
ал. 3 – 3б не се съставя, а когато акт
е съставен, не се издава наказателно постановление и производството
се прекратява. Въвеждането на въз-
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можност за доброволно плащане на
дължимите пътни такси, дори и със
закъснение, позволява контролът да
функционира по-бързо и да постига
целите си, без да обременява в голяма степен ползвателите на платената
пътна мрежа. Член 189ж регламентира възможността при нарушение по
чл. 179, ал. 3, установено и заснето
от електронната система по чл. 167а,
ал. 3 да се издава електронен фиш в
отсъствието на контролен орган и на
нарушител за налагане на глоба или
имуществена санкция. С измененията в чл. 148в, ал. 2 се намалява административната тежест върху лицата, осъществяващи пътна помощ по
пътищата, отворени за обществено
ползване, като се премахва изискването за представяне на някои официални удостоверителни документи на
хартиен носител при искане за издаване на удостоверение за вписване в
регистъра.
С преходните и заключителните разпоредби се изменят и допълват Законът на пътищата, Законът за
митниците и Законът за автомобилните превози. Съгласно измененията
в Закона за пътищата автомобилите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и Агенция
„Митници“ с обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона,
осъществяващи контрол на пътя, не
заплащат таксите по чл. 10, ал. 1, т. 2.
Въведено е изискване пунктовете за
продажба да се разкриват най-малко
в близост до граничните контролнопропускателни пунктове, в областните градове, както и по протежение на
платената пътна мрежа. Заплащането
на дължимите такси по чл. 10, ал. 1 е
условие за редовност при периодичен
технически преглед на пътното превозно средство, като то се удостове-

рява с проверка чрез автоматизиран
обмен на информация между информационната система за електронно
регистриране на извършените периодични прегледи на пътни превозни
средства, поддържани от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и
електронната система за събиране на
пътни такси. Съгласно чл. 10, ал. 2,
когато за съответното пътно превозно средство не е заплатена такса по
ал. 1, водачът на пътното превозно
средство, неговият собственик или
трето лице може да заплати компенсаторна такса, в който случай
същият се освобождава от административнонаказателна отговорност. С
измененията в Закона за митниците се уреждат условията и редът за
взаимодействие между митническите
органи и органите на Агенция „Пътна инфраструктура“ за установяване,
предотвратяване и санкциониране на
нарушения и събиране на пътните
такси. Със Закона за автомобилните
превози в чл. 106а, ал. 7 е предвидено табелите с регистрационните номера и документите, удостоверяващи
регистрацията на моторното превозно средство, да се връщат след заплащане на наложената с наказателното
постановление глоба.
Закон за личната помощ
Вносители: н.п. Пламен Христов и
група народни представители; н.п. Корнелия
Нинова и група народни
представители
Комисии: Комисия по труда, социалната и демографската политика (водеща); Комисия
по регионална политика,
благоустройство и местно
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самоуправление и Комисия по бюджет и финанси
Приет на: 6 декември 2018 г.;
обн., ДВ, бр. 105 от 2018 г.
Със закона се уреждат условията и
редът за предоставянето и ползването на лична помощ от хора с увреждания. Осигуряването на лична помощ подпомага хората с увреждания
да упражняват основните си права,
да имат възможности за избор, независим живот, активно включване
и участие в обществото и достъп до
услуги и дейности. Гарантира се възможността на хората с увреждания
да изберат от кого, кога, къде и по
какъв начин да се осъществят дейностите.
Ползвателят на лична помощ или
упълномощеното от него лице избира асистенти, участва в договарянето на условията на заетостта, участва
в управлението и контрола на вида
и времетраенето на положения труд,
подписва месечния отчет на асистента за отработените от него часове и
уведомява писмено доставчика на
лична помощ за конфликт с асистента.
Механизмът лична помощ се основава на гарантирана от държавата
финансова подкрепа, индивидуалните
потребности и избора на хората с увреждания.
Личната помощ се предоставя въз
основа на изготвена индивидуална
оценка на потребностите и издадено
направление по реда на глава трета от Закона за хората с увреждания.
Броят на часовете за лична помощ
се определя в направлението.
Законът регламентира органите
по предоставяне на лична помощ
и техните правомощия, ползвателите и доставчиците на лична помощ,

89

както и изискванията за извършване на дейност като асистент. Доставчикът на лична помощ е длъжен да
предостави и заплати на ползвателя на личната помощ всички часове, определени в направлението. За
предоставянето на лична помощ се
сключва договор между доставчика и
асистента, като ползвателят на лична
помощ или упълномощено от него
лице участва в избора на асистента.
Регламентира се редът за предоставяне на личната помощ от асистента и механизмът за смяната им,
както и за смяната на доставчика на
услугата.
В допълнителната разпоредба е
приета легална дефиниция за понятието „независим живот“.
Закон за изменение и допълнение на
Закона за радиото и телевизията
Вносител: Вежди Рашидов
Комисия: Комисия по културата и
медиите
Приет на: 12 декември 2018 г.;
обн., ДВ, бр. 106 от 2018 г.
Със Закона за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията се регламентира извършваната
и досега от Българското национално радио (БНР) функция по поддържането на музикалните състави, за
която липсваше правна уредба, като
едновременно с това се установи минимален процент от бюджетната субсидия на БНР за изпълнението на
тази дейност.
Българското национално радио
поддържа три музикални състава –
Симфоничен оркестър на БНР, Биг
Бенд на БНР, Оркестър за народна музика, както и три хора – Сме-
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сен хор на БНР, Детски радиохор на
БНР и Радиодеца. Функционирането
на тези представителни музикални
формации се основаваше единствено
на традициите, формирани през годините досега.
Закон за изменение и допълнение на
Закона за Българската народна банка
Вносител: Министерски съвет
Комисии: Комисия по бюджет и финанси (водеща); Комисия
по европейските въпроси
и контрол на европейските фондове.
Приет на: 13 декември, 2018 г.;
обн., ДВ бр. 106 от 2018 г.
Законът за изменение и допълнение на Закона за Българската народна банка (ЗИД на ЗБНБ) има за
основна цел да отрази изискванията
на законодателството на Европейския съюз (ЕС) към регулаторната
рамка за Българската народна банка. Законът е изготвен на основата
на оценката и препоръките за България, съдържащи се в Докладите
за конвергенцията на Европейската комисия (ЕК) и на Европейската централна банка (ЕЦБ). Докладите за конвергенцията са периодични
документи, които ЕК и ЕЦБ изготвят най-малко веднъж на две години на основание чл. 140 от Договора
за функционирането на Европейския
съюз. Докладите включват оценка на
икономическото сближаване и преглед на съответствието на националното законодателство на всяка държава членка с дерогация (държава,
която не е въвела еврото), включително устройствения закон на нейната централна банка, от една страна,
и, от друга – чл. 130 и 131 от До-

говора за функционирането на Европейския съюз (Договора) и Устава на
Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка (Устава).
Докладите за конвергенцията на
ЕК и на ЕЦБ оценяват съответствието на българското законодателство
с Договора и Устава, като особено
внимание е отделено на следните области:
– съответствие с разпоредбите на
Договора (чл. 130) и Устава (чл. 7
и 14.2), свързани с независимостта
на националната централна банка, в
това число институционалната и персоналната независимост;
– съответствие със забраната за
парично финансиране (чл. 123 от Договора, чл. 21 от Устава), и
– правна интеграция на националната централна банка в Евросистемата (адаптиране на националното
законодателство с оглед бъдещо въвеждане на еврото); по отношение
на изискванията за правна интеграция на националната централна банка в Евросистемата правната рамка
следва да бъде подготвена и да влезе
в сила към датата, на която държавата членка с дерогация приеме еврото, поради което законът не съдържа
промени в тази област.
Със закона се въвеждат и промени,
които не са свързани с Докладите на
ЕК и на ЕЦБ, като например изменението на чл. 2, ал. 2 „Европейската
общност“ и „Договора за създаване
на Европейската общност“ съответно
са заменени с „Европейския съюз“ и
„Договора за Европейския съюз“; в
чл. 25 с ал. 7 се предвижда БНБ да
издава наредба във връзка с определянето на номиналната стойност, съдържанието, формата и дизайна на
банкнотите и монетите, пускани в
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обращение от банката; в чл. 27, ал. 2
понятието „финансови къщи“ е заменено с „финансови институции“; с
изменения в чл. 23 с ал. 4 се предвижда изискване по отношение на
всички служители на банката да не
са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и да не са лишени по съдебен ред от правото да
заемат съответната длъжност, като е
предвидена възможност тези обстоятелства да се установяват служебно,
както и други изменения с редакционен характер.
С приемането на Закона за изменение и допълнение на Закона за Българската народна банка се изпълнява
ангажиментът за участие на Република България във Валутен механизъм
II (ВМ II). България e изпратила на
18 юли 2018 г. заявление до Европейската централна банка (ЕЦБ) за тясно сътрудничество съгласно чл. 7 от
Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 година за
възлагане на Европейската централна
банка на конкретни задачи относно
политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции (Регламент (ЕС) № 1024/2013),
в рамките на Единния надзорен механизъм (ЕНМ). По този начин се
изпълнява едно от предварителните
условия за участие от един и същ момент във ВМ II и в механизма за тясно сътрудничество. Формалната процедура за такъв вид сътрудничество
с ЕЦБ е подробно дефинирана в Решението на ЕЦБ от 31 януари 2014 г.
относно тясното сътрудничество с
националните компетентни институции на участващите държави членки,
чиято валута не е евро (ECB/2014/5).
Във връзка с осъществяване на
процедурата, както и съгласно изискванията на Решение ECB/2014/5 и
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подаденото заявление от българските
власти, ЗИД на ЗБНБ осигурява необходимите законодателни промени,
уреждащи ролята на ЕЦБ в националната рамка по надзор на банковите финансови институции, считано
от датата на стартиране на тясното
сътрудничество. Приемането на необходимите промени в законодателството, свързани с правомощията на
ЕЦБ в периода на тясно сътрудничество, е една от мерките от приетия от българското правителство
План за действие, включващ мерки за изпълнение на намеренията
на Република България за присъединяване към Валутния механизъм
II (ERM II) и към Банковия съюз.
Въведените в ЗИД на ЗБНБ промени са съобразени с разпоредбите на
Регламент (ЕС) № 1024/2013, който
урежда правната рамка на тясното
сътрудничество между ЕЦБ и участваща държава членка, чиято единица
не е еврото, изискваща компетентният национален орган или определеният на национално равнище орган да спазва указанията, насоките,
мерките или исканията, издадени от
ЕЦБ по отношение на поднадзорните лица, установени на нейната територия, определени съгласно Решение
ECB/2014/5.
Със заключителните разпоредби
на Закона за изменение и допълнение на Закона за Българската народна банка се предвиждат допълнения
в Закона за кредитните институции,
с които се създава глава единадесета „а“ „Тясно сътрудничество“. Съгласно промените, считано от датата,
от която започва тясното сътрудничество съгласно решението на ЕЦБ
за установяване на тясно сътрудничество по чл. 7, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1024/2013, БНБ ще
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спазва насоките и исканията, издадени от ЕЦБ, и предприема необходимите мерки за изпълнение на правните актове на ЕЦБ по Регламент
(ЕС) № 1024/2013, в това число, като
издава необходимите административни актове.
Закон за изменение и допълнение на
Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски
продукти на Европейския съюз
Вносител: Министерски съвет
Комисия: Комисия по земеделието
и храните
Приет на: 13 декември 2018 г.;
обн., ДВ, бр. 106 от 2018 г.
Законът за изменение и допълнение на Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския
съюз в основната си част е свързан
с привеждането на разпоредбите на
закона с действащото европейско законодателство.
Отменят се разпоредбите в закона,
уреждащи производствените квоти
и одобряването на рафинерии и на
производители на изоглюкоза. Определя се ред, по който рафинериите и
производителите на изоглюкоза подават уведомления за дейността си,
ред за упражняване на контрол върху
тяхната достоверност и се регламентира, че за целите на Регламент (ЕО)
891/2009 на Комисията от 25 септември 2009 година за откриване и управление на някои тарифни квоти на
Общността в сектора на захарта (ОВ,
L 254/82 от 26 септември 2009 г.) министърът на земеделието, храните и
горите е органът, който събира данни за извършено рафиниране по ли-

цензии за внос на захар, предназначена за рафиниране и който налага
санкции.
Законът създава редица правни
норми, касаещи биологичното производство на земеделски и хранителни продукти. Въвеждат се разпоредби, регламентиращи използването на
незадължителния термин за качество „планински продукт“, като условията и редът за неговото използване
и осъществяването на контрол върху
употребата му ще бъдат определени
с наредба.
Законът предвижда Министерството на земеделието, храните и горите
да създаде и поддържа на интернет
страницата си публичен електронен
регистър на производителите на земеделски продукти и храни с географски означения, на производителите на земеделски продукти и храни
с традиционно специфичен характер,
на лицата, които осъществяват контрол за съответствие на продуктите
и храните с географски означения и
с традиционно специфичен характер,
както и регистър на производителите
на земеделски продукти и храни, за
които се използва незадължителният
термин за качество „планински продукт“.
Законът въвежда и публични електронни регистри на лицата, които извършват дейност по производство,
преработване, съхранение и търговия на земеделски продукти и храни,
произведени по правилата на биологичното производство, включително
подизпълнителите, на лицата, които осъществяват контрол за съответствие на биологичното производство,
както и регистър на посевния и посадъчния материал и семената от картофи, произведени по правилата на
биологичното производство. Подроб-
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но са регламентирани редът за водене на регистрите, за въвеждане на
информацията в тях, както и за отразяване на настъпили промени във
вписаните обстоятелства.
Редица разпоредби на закона касаят лицата, които извършват контрол
за спазване на правилата на биологичното производство. Предвижда се
контролът да се осъществява въз основа на договор между оператор и
контролиращо лице. След сключване
на договора операторът потвърждава извършваните от него дейности и
това потвърждение се смята за дата
на уведомяване на министерството на земеделието, храните и горите за започване на съответната дейност. Засилва се контролът от страна
на държавата върху дейността на
контролиращите лица и се уреждат
хипотезите на отнемане на разрешението или ограничаване на неговия
обхват в случаи на нарушение на задължения на контролиращите лица.
Отменят се текстовете, регламентиращи режима за прилагането на
държавните помощи.
Прецизирани са процедурите за
прилагането на публичната интервенция, на помощта за частното
складиране и на промоционалните
програми, свързани със земеделски и
хранителни продукти.
С цел осигуряване на адекватен
зърнен баланс на страната законът
въвежда задължение за земеделските производители ежегодно да подават в съответната областна дирекция
„Земеделие“ декларация за количеството произведено от тях зърно по
видове, както и задължение за предприятията за преработка на зърно да
подават в края на всяко тримесечие
декларации за количеството преработено от тях зърно. Предвижда се
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Министерството на земеделието, храните и горите да публикува на интернет страницата си седмичен обзор
за състоянието на зърнените пазари
и движението на зърното в страната,
месечен оперативен баланс на зърнени и маслодайни култури, месечен
международен обзор на пазарите на
зърнени и маслодайни култури, както и годишна информация за качеството на добитата реколта от зърнени
култури.
За пръв път в закона се регламентира ред, по който областните дирекции „Земеделие“ осъществяват мониторинг на пристанищата, от които
си извършва износ, внос и вътрешнообщностни доставки на зърно.
Предвижда се Изпълнителната агенция „Морска администрация“ да предоставя на Министерството на земеделието, храните и горите актуален
списък на пристанищата за обществен транспорт и терминалите от такива пристанища, за които е издадено удостоверение за експлоатационна
годност и на които се прилагат карти
за типов технологичен процес за обработване на зърнени товари.
В административнонаказателните
разпоредби на закона са предвидени
нови, завишени размери на санкциите за нарушения на закона.
В допълнителни разпоредби се въвеждат легални дефиниции за „планински продукт“, „подизпълнител“,
„оператор“, „заведения за обществено хранене“, „места за интервенционно складиране“, „частно складиране“, „предприятия за преработка
на зърно“ и се правят редакции на
съществуващи разпоредби.
В преходните и заключителните
разпоредби на закона се определя
едногодишен срок, в който Министерството на земеделието, храните и
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горите да осигури оперативно съвместим обмен на данни, документи
и друга информация относно обекти
и лица, вписани в съществуващите
към датата на влизането в сила на
този закон бази данни и съответните
регистри. Предвижда се до пускането в експлоатация на регистрите да
се прилага досегашният ред. Създава
се задължение за министъра на земеделието, храните и горите със заповед да определи дата на пускането в
експлоатация на съответните регистри, която да се публикува на интернет страницата на Министерството
не по-късно от 14 дни преди датата
на пускането в експлоатация на съответния регистър.
Законът предвижда в срок до три
месеца от влизането му в сила прилагащата организация на обикновени
промоционални програми, одобрени
за съфинансиране от Европейския
фонд за гарантиране на земеделието
за кампания 2018 г., да се одобрява
от министъра на земеделието, храните и горите.
С преходните и заключителните разпоредби на закона се правят и
промени в следните закони:
В Закона за Селскостопанската
академия се правят правно-технически корекции.
В Закона за тютюна и тютюневите изделия се разписват хипотезите,
в които действието на разрешенията
за промишлена обработка на тютюн
и за производството но тютюневи изделия се прекратява.
В Закона за храните биологично произведените храни и продукти,
предварително опаковани или неопаковани, са добавени като отделна
група храни.

Закон за изменение и допълнение на
Закона за културното наследство
Вносители: Обединен законопроект,
изготвен по реда на чл. 81,
ал. 2 от ПОДНС, на основата на приетите на първо
гласуване: н.п. Данаил
Димитров Кирилов и група народни предствители;
н.п. Емилия Веселинова
Станева-Милкова
Комисия: Комисия по културата и
медиите
Приет на: 19 декември 2018 г.;
обн., ДВ, бр. 1 от 2019 г.
Законът синхронизира и усъвършенства правната рамка на идентификацията на движимите културни
ценности. С изменението на чл. 96,
ал. 2 се дава право и на общинските
и частните музеи, определени със заповед на министъра на културата, да
извършват идентификацията. Идентификация по реда на чл. 96, ал. 2
може да поискат физически и юридически лица, притежаващи вещи
или колекции от вещи, които могат
да се определят като културни ценности. С изменението на чл. 97, ал. 5
от приложното поле на идентификацията за целите на последваща продажба са изключени произведенията
на българското изобразително и приложно изкуство във всички разновидности, създадени след 1900 г., както и
българските печатни книги, издадени
след 1805 г. С промените в чл. 101 са
прецизирани правомощията на министъра на културата, съответно на
директора на музея, в случаите когато имат данни да се предположи,
че вещите – обект на идентификация,
са незаконно придобити или фалшифицират произведение на живописта,
скулптурата, графиката или археоло-
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гически предмети, като министърът
на културата не издава заповед по
чл. 100, ал. 4, а директорът на музея
не издава удостоверение по чл. 98,
ал. 3 или по чл. 100, ал. 5. Нова регламентация е дадена и на понятието колекционер в чл. 109 – „колекционер е физическо или юридическо
лице, собственик или владелец на
културни ценности, идентифицирани
като колекция и вписани в регистъра
по чл. 102“. Съгласно новата ал. 4 на
чл. 122 министърът на културата или
оправомощено от него длъжностно
лице трябва да издаде мотивирана
заповед за спиране на търга и да уведоми органите на Министерството на
вътрешните работи, когато има достатъчно данни, че удостоверението
по чл. 98, ал. 3 е издадено въз основа на невярно експертно заключение
или при наличие на сигнали относно автентичността на вещта, предмет
на идентификация. Предвидена е административнонаказателна разпоредба за член на комисията по чл. 96,
ал. 3 или лице, вписано в регистъра
по чл. 96, ал. 4, което писмено даде
невярно експертно заключение по
чл. 98, ал. 1, като наказанието е глоба от 10 000 до 20 000 лв., ако деянието не съставлява престъпление, и
лицето се заличава от регистъра по
чл. 96, ал. 4.
С промените в чл. 177, ал. 1 и
чл. 179, ал. 1 и новите ал. 4 и 5 се
запълва една празнота в Закона за
културното наследство, засягаща регламентацията на възпроизвеждането
на културни ценности. Създаването,
разпространението и използването
на изображения на културни ценности за лични нужди с представителна,
образователна и научна цел, включително за създаване, издаване и разпространение на научни трудове и
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публикации, е свободно. Копия, реплики и предмети с търговско предназначение могат да се изработват
само след съгласие от собственика
на недвижимата културната ценност,
съответно от лицето, на което е предоставено правото на управление, а
за културни ценности, съхранявани
във фондовете на музеи, библиотеки
и архиви – от директора на съответната институция. Отношенията между собственика, съответно лицето, на
което е предоставено правото на управление, и музея, библиотеката или
архива се уреждат с възмезден договор при спазване на изискванията на
Закона за авторското право и сродните му права. Възпроизвеждането
изцяло или отчасти в изображение
или по друг начин на новооткрити
и/или новопроучени археологически
културни ценности се извършва при
спазване на изискванията на Закона
за авторското право и сродните му
права. Проучвателят не може да откаже съгласие при възпроизвеждане,
в случай че то е необходимо за проектантска дейност при спазване на
авторските му права.
Предвидена е възможност за лицата, които до влизането в сила на този
закон, са поискали идентификация и
регистрация на движими културни
ценности от Националния исторически музей или от съответния регионален музей и музеят не е извършил
идентификацията и регистрацията, да
поискат тяхната идентификация и регистрация от друг музей по реда на
чл. 96, ал. 2.
С § 16 от преходните и заключителните разпоредби в Наказателния
кодекс се създава чл. 278б1. Разпоредбите на ал. 1 и 2 криминализират
фалшифицирането на произведение
на живописта, скулптурата, графи-
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ката или археологически предмети
или обекти с цел набавяне на имотна облага, както и предлагането в
продажба или пускането в обращение като автентични на тези произведения. Предвиденото наказание в
тези случаи е лишаване от свобода
до една година и с глоба от две хиляди до двадесет хиляди лева. Разпоредбата на ал. 3 предвижда наказание
лишаване от свобода до една година
и с глоба от три хиляди до тридесет
хиляди лева за лице, което даде невярно заключение, което удостоверява автентичността на произведения
на живописта, скулптурата, графиката или археологически предмети или
обекти, а съгласно ал. 4, ако деянието е извършено от лице при упражняване на търговска дейност – лишаване от свобода до три години и
глоба от десет хиляди до петдесет хиляди лева, както и лишаване от права по чл. 37, ал. 1, т. 7. Предметът на
престъплението се отнема в полза на
държавата.
Закон за изменение и допълнение на
Закона за устройство на територията
Вносители: н.п. Александър Ненков,
Младен Шишков, Георги
Динев, Николай Сираков,
Васил Цветков
Комисия: Комисия по регионална
политика, благоустройство и местно самоуправление
Приет на: 19 декември 2018 г.;
обн., ДВ, бр. 1 от 2019 г.
Със Закона за изменение и допълнение на Закона за устройството на
територията се правят изменения в
различни насоки, както следва:

По отношение на водоснабдителните и канализационните проводи
(мрежи) и съоръжения извън населените места се предвижда да могат
да се изграждат въз основа на парцеларни планове. С парцеларния план
се определят сервитутни ивици, върху които не се разрешават строежи
и засаждане на трайни насаждения.
Лицата, които изграждат и експлоатират общите водоснабдителни и
канализационни проводи (мрежи)
и съоръжения, публична държавна
и публична общинска собственост,
имат право на прокарване и изграждане на тръбопроводи и съоръжения
за водоснабдяване или отвеждане на
отпадъчни води и наземни съоръжения към тях; техни представители да
влизат и да преминават през засегнатите имоти и да извършват дейности в тях, свързани с изграждането
и/или експлоатацията на линейните обекти и съоръженията към тях,
включително право на преминаване
на техника през засегнатите поземлени имоти; да извършват дейности по
отстраняване на аварии. В границите
на сервитутните ивици в засегнатите
поземлени имоти не се допуска извършване на застрояване или засаждане на трайни насаждения и прокарване на проводи на други мрежи
на техническата инфраструктура, с
изключение на случаите, когато това
е допуснато с нормативен акт, при
спазване на техническите и други
изисквания. Собственикът на засегнатия имот няма право да премества изградените в имота му линейни
обекти и съоръжения. Промяната на
собствеността не прекратява ограниченията в ползването на засегнатите
поземлени имоти.
Със закона се предвижда, че изработването на парцеларни планове за

Законодателна дейност
елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии, разположени
на територията на повече от една община в границите на една област или
на територията на повече от една област, се разрешава със заповед на
кмета на общината.
Предвижда се, че при необходимост областният управител или министърът на регионалното развитие
и благоустройството може да наложи
строителна забрана за времето, необходимо за създаването на парцеларните планове, но за не повече от две
години. Налагането на строителна забрана спира прилагането на действащите за територията общи и подробни устройствени планове в обхвата
на засегнатите поземлени имоти по
приетия вариант на трасе, на който
е извършена оценка по екологичното законодателство. Заповедта за налагане на строителна забрана се съобщава с обявление, обнародвано в
„Държавен вестник“, и може да бъде
обжалвана по съответния ред.
По отношение на съгласуването
на проектите на устройствени планове с експлоатационните дружества се
предвижда те да предоставят безвъзмездно необходимите данни за изработване на заданието и на опорния
план в 14-дневен срок от поискването им. Съгласуването на заданията,
на предложенията за изменение на
подробни устройствени планове и на
проектите на устройствени планове и
техни изменения с експлоатационните дружества се извършва служебно
от кмета на общината или от съответния компетентен орган. Експлоатационните дружества са длъжни да
предоставят исканата информация,
мотивирани възражения и предписания в 14-дневен срок от поискване-
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то. В случай че в съответния срок
експлоатационно дружество не представи мотивирано възражение, се
приема, че съгласува проекта без забележки.
Цените на административно-техническите услуги, които предоставят
експлоатационните дружества в процеса на инвестиционното проектиране и разрешаване на строителството – предоставяне на изходни данни,
необходими за проектирането и за
присъединяването към мрежите на
техническата инфраструктура, съгласуване на проекти, даване на становища или предписания и други, извън случаите, когато се предоставят
безвъзмездно, се определят с тарифа
от Комисията за енергийно и водно
регулиране при условията на чл. 7а
от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност. Тарифата се обнародва в
„Държавен вестник“ и се публикува
на интернет страницата на Комисията за енергийно и водно регулиране, както и на интернет страниците
на експлоатационните дружества – в
частта ù за съответното дружество.
Прави се промяна в реда за създаване и одобряване на устройствените
планове. Предвижда се след влизането в сила на заповедта за одобряване на подробен устройствен план за
обекти на техническата инфраструктура, разположени на територията на
повече от една община в границите
на една област или в границите на
повече от една област, кметовете на
съответните общини да издават заповед за служебно отразяване на тези
обекти в действащия за територията общ устройствен план, без да се
изменя планът. Когато след отразяването на обектите на техническа-
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та инфраструктура се налагат други
промени в общия устройствен план,
се предвижда те да се извършат при
условията и по реда за неговото изменение.
Приети са промени по отношение
на условията и реда за изменение на
устройствените планове. Без да се изменя планът за застрояване и без да
се променя установеното с плана за
регулация предназначение, може да
се допуска от високо в средно и/или
ниско и от средно в ниско по характер застрояване. Издадените визи не
променят предвижданията на действащия план за застрояване. Разрешените въз основа на тях строежи могат
да се пристрояват и/или надстрояват до обема на предвижданията на
действащия план за застрояване или
се премахват по съответния ред.
В заявлението за издаване на виза
за проектиране възложителят или
упълномощеното от него лице може
да поиска с визата за проектиране да
му бъдат предоставени и изходните
данни, необходими за проектирането
и за присъединяване към мрежите на
техническата инфраструктура от съответните експлоатационни дружества, като опише инвестиционното
си намерение. В 7-дневен срок от получаването му компетентният орган
изпраща заявлението до експлоатационните дружества за предоставяне
на исканите изходни данни. В 14-дневен срок от получаване на заявлението експлоатационните дружества
предоставят служебно становища на
компетентния орган, съдържащи исканите в заявлението изходни данни.
В тридневен срок от предоставянето
на всички изходни данни от експлоатационните дружества компетентният орган уведомява заявителя, който
в тридневен срок може да направи

възражения. При липса на възражения компетентният орган издава визата за проектиране. При наличие на
възражения се повтаря процедурата, като заявителят не може да прави повторно възражение. Визата за
проектиране е основание за сключване на договори с експлоатационните
дружества за временно водоснабдяване на строителната площадка по време на изпълнение на строителството
и/или за временно електроснабдяване на строителния обект и на договори за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура
при посочените в нея условия, ако
в едногодишен срок от влизането ù
в сила възложителят внесе за съгласуване и одобряване инвестиционния
проект. Експлоатационните дружества не могат да поставят допълнителни условия, утежняващи възложителя. Когато в едногодишния срок от
влизането в сила на визата за проектиране възложителят не внесе за съгласуване и одобряване инвестиционния проект, той следва да поиска от
експлоатационните дружества да му
предоставят нови изходни данни и
условия за присъединяване по реда,
определен в наредбите по чл. 84, ал. 3
от Закона за устройството на територията и чл. 116, ал. 7, чл. 125, ал. 3
и чл. 196, ал. 1 от Закона за енергетиката. При неизпълнение на предвидените задължения от страна на
експлоатационните дружества, съответният компетентен орган налага
имуществена санкция на съответното
експлоатационно дружество в размер
на 1000 лв. седмично до изпълнение
на задължението.
Със закона се отлага влизането в
сила на измененията в чл. 59, ал. 1,
чл. 103, ал. 5 и чл. 109, ал. 2 – 4 от
Закона за устройство на територията,
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направени с § 16, § 35, т. 2, § 39 на
Закона за изменение и допълнение
на Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 82 от 2012 г.) относно изработването на проекти на
устройствени планове или изменение
на устройствени планове от страна
на общините. Предвижда се тези параграфи да влезнат в сила от 1 януари 2021 г., като започнатите производства за изработване на проекти
на устройствени планове или на проекти за изменение на устройствени
планове, които не са приключили до
влизането в сила на този закон с издаване на акт за одобряването им, се
приключват по досегашния ред. Започнати са производствата, за които
до влизането в сила на закона е издадено разрешение от компетентния
орган за изработването на съответния проект.
Започнатите производства по съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти и по издаване на
разрешение за строеж, които не са
приключили до влизането в сила на
закона, се приключват по досегашния
ред. Започнати са производствата, за
които до влизането в сила на закона е внесен инвестиционен проект за
съгласуване и одобряване от компетентния орган и/или за издаване на
разрешение за строеж. За започнато
производство се смята и наличието
на съгласуван от компетентния орган
идеен инвестиционен проект. Започнатите производства по издаване на
визи за проектиране до влизането в
сила на този закон се приключват по
досегашния ред. Започнати са производствата, за които до влизането в
сила на закона е подадено заявление
за издаване на виза за проектиране.
Със Закона за изменение и допълнение на Закона за устройството
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на територията се правят промени в
Закона за местните данъци и такси,
като се предвижда, че обжалването
на свързаните с местните данъци и
такси актове се извършва по местонахождението на общината, в чийто
район е възникнало задължението,
по реда на Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс. Образуваните
съдебни производства по Закона за
местните данъци и такси, които не
са приключили до влизането в сила
на този закон, се довършват по досегашния ред.
Законът за изменение и допълнение на Закона за устройството на територията влиза в сила от 1 януари
2019 г.
Закон за изменение на Закона за преминаването през и пребиваването на
територията на Република България
на съюзнически и на чужди въоръжени сили
Вносител: Министерски съвет
Комисии: Комисия по отбрана и
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Приет на: 19 декември 2018 г.;
обн., ДВ, бр. 1 от 2019 г.
Със Закона за изменение на Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република
България на съюзнически и на чужди въоръжени сили се отменя чл. 40
на същия закон, доколкото пребиваването на военнослужещите и членовете на цивилния компонент на
структура на НАТО, разположена в
Република България, както и на техните зависими лица ще се удостоверява с карта на служител в структура на НАТО и на зависимо лице по
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реда на Закона за българските лични
документи.
В тази връзка със заключителните разпоредби се изменят съответно
Закона за влизането, пребиваването
и напускането на Република България на гражданите на Европейския
съюз, които не са български граждани, и членовете на техните семейства и Закона за чужденците в Република България. С изменението на
Закона за българските лични документи се отлага влизането в сила от
1 януари 2020 г. на възможността за
издаване на български лични документи с електронна идентификация и
се създава преходна разпоредба, която до създаването на техническите и
организационни условия за издаване
на картата, да осигури издаването на
разрешения и удостоверения за пребиваване на горепосочените лица,
без да са налице изискванията на цитираните закони.
Закон за изменение и допълнение на
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество
Вносител: н.п. Данаил Кирилов
Комисии: Комисия по правни въпроси (водеща); Комисия
за борба с корупцията,
конфликт на интереси и
парламентарна етика
Приет на: 20 декември 2018 г.;
обн., ДВ, бр. 1 от 2019 г.
С новосъздадената разпоредба на
чл. 153, ал. 6 се регламентира, че прекратяването на наказателното производство или влизането в сила на присъда, с която подсъдимият е признат
за невинен за престъпления, съдържащи се в чл. 108, ал. 1 от Закона за

противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото
имущество (ЗПКОНПИ), не представлява законова пречка за съществуването и надлежното упражняване
правото на иск за отнемане на незаконно придобитото имущество в полза на държавата.
С изменение в преходните и заключителните разпоредби на ЗПКОНПИ
се предвижда, че неприключилите до
влизане в сила на закона проверки и
производства пред съда във връзка с
отменения Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, както
и производствата по установяване
на конфликт на интереси и налагане на административни наказания, се
довършват от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество по досегашния ред.
Неприключилите проверки и производства пред съда по отменения
Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество също ще се довършват по реда
на ЗПКОНПИ.
Закон за изменение и допълнение на
Закона за чистотата на атмосферния
въздух
Вносител: Министерски съвет
Комисии: Комисия по околната среда и водите (водеща); Комисия по икономическа
политика и туризъм; Комисия по регионална политика, благоустройство и
местно самоуправление;
Комисия по европейските въпроси и контрол на
европейските фондове
Приет на: 20 декември 2018 г.;
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обн., ДВ, бр. 1 от 2019 г.
1. В обхвата на закона са включени изискванията за качеството на
твърдите горива, използвани за битово отопление, в т.ч. контролът за
спазване на изискванията за качеството на твърдите горива при тяхното
пускане или предоставяне на пазара,
и разпространението им и са прецизирани и допълнени редица разпоредби във връзка с твърдите горива,
използвани за битово отопление.
2. Изискванията на закона се прилагат и по отношение на обекти, в
които се извършват дейности с твърди горива, свързани с тяхното производство или предоставяне на пазара
и/или тяхното разпространение.
3. Изискванията за качеството на
твърдите горива, използвани за битово отопление, както и условията,
редът и начинът за контрол на качеството на твърдите горива ще се
уреждат с наредба на Министерския
съвет.
4. Предвижда се председателят на
Държавната агенция за метрологичен и технически надзор да създава
и поддържа регистър на лицата, които разпространяват твърди горива, и
обектите, в които се разпространяват
твърди горива.
5. Задълженията на Република
България за намаляване на националните емисии на определени атмосферни замърсители, мониторингът на отрицателните въздействия на
замърсяването на въздуха върху екосистемите, както и изискванията за
изготвянето, приемането и прилагането на националната програма за
контрол на замърсяването на въздуха, ще се определят с наредба на Министерския съвет.
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6. Предвижда се изпълнителният
директор на Изпълнителната агeнция
по околна среда или оправомощено
от него длъжностно лице да създава
и поддържа информационна система
за събиране и обработване на данни
за флуорсъдържащите парникови газове.
7. Въведени са редица задължения за лицата, които пускат твърди
горива на пазара, за лицата, които
разпространяват твърди горива, и
обектите, в които се разпространяват
твърди горива.
8. Компетентни органи, отговорни
за осигуряване чистотата на въздуха
на територията на съответната община, са: кметовете на общини и общинските съвети чрез извършване на
действията по чл. 27, 28а, 29 и 30 от
закона; директорите на РИОСВ чрез
извършване на действията по чл. 24,
т. 1 и чл. 28, ал. 1 от закона; органите на Министерството на вътрешните
работи чрез извършване на действията по чл. 24, т. 2 и чл. 29 от закона и органите на Министерството на
транспорта, информационните технологии и съобщенията чрез извършване на действията по чл. 24, т. 2 от
закона.
9. Прецизирани са разпоредбите,
които уреждат предприемането на
редица действия в случаите, когато
в даден район общата маса на емисиите довежда до превишаване на
нормите за вредни вещества (замърсители) в атмосферния въздух и на
нормите за отлагания.
10. Предвидени са редица административни наказания за лицата, които
в нарушение на закона разпространяват, пускат на пазара, предоставят на
пазара и/или разпространяват твърди
горива за битово отопление. Предвидени са и административни наказа-
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ния за редица други нарушения на
конкретни разпоредби на закона.
11. Предвижда се лицата, които
явно нарушават чистотата на атмосферния въздух чрез извършване на
строителни или ремонтни дейности,
дейности по разрушаване на сгради
и транспортиране на насипни товари или строителни отпадъци и земни
маси, да се наказват с глоба, съответно с имуществена санкция, като
при повторно нарушение глобите
или санкциите да се налагат в двоен
размер.
12. Кметовете на общини, които не внесат отчет за изпълнение на
програмите по чл. 27, ал. 2 от закона в определения срок, ще се наказват с глоба. Кметовете на общини,
за която оценката по чл. 27, ал. 7 от
закона е показала, че няма намаление на регистрирания брой превишения на нормите за вредни вещества
и/или на средногодишните нива на
замърсителите и това се дължи на
действие или бездействие от негова
страна, в рамките на компетенциите
му, също ще се наказва с глоба. При
повторно нарушение глобите ще се
налагат в двоен размер.
13. С преходните и заключителните разпоредби са направени изменения в Закона за техническите изисквания към продуктите, в Закона за
опазване на околната среда, в Закона
за управление на отпадъците и в Закона за защитените територии в съответствие с направените промени и
с цел прецизиране на редица разпоредби.
14. Предвижда се в 6-месечен срок
от влизането в сила на този закон
министърът на земеделието, храните и горите да издаде наредба за изискванията и контрола върху дърве-

сината, която се използва за битово
отопление.
15. Предвижда се законът да влезе
в сила от деня на обнародването му
в „Държавен вестник“, с изключение
на § 9 относно чл. 27, ал. 9 и § 23 относно чл. 42а, ал. 4 и 5, които влизат
в сила от 1 януари 2020 г.
Закон за изменение и допълнение на
Закона за гражданското въздухоплаване
Вносител: Министерски съвет
Комисии: Комисия по транспорт, информационни технологии
и съобщения (водеща);
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Приет на: 20 декември 2018 г.;
обн., ДВ, бр. 1 от 2019 г.
Законът предвижда мерки по прилагане на европейските регламенти
в областта на въздухоплаването, като
са отстранени и констатираните несъответствия от Агенцията за авиационна безопасност на Европейския
съюз. Във връзка с Регламент (ЕС)
2018/1139 на Европейския парламент
и на Съвета от 4 юли 2018 година
относно общи правила в областта
на гражданското въздухоплаване и
за създаването на Агенция за авиационна безопасност на Европейския
съюз и за изменение на регламенти
(ЕО) № 2111/2005, (ЕО) № 1008/2008,
(ЕС) № 996/2010, (ЕС) № 376/2014 и
на директиви 2014/30/ЕС и 2014/53/
ЕС на Европейския парламент и на
Съвета и за отмяна на регламенти
(ЕО) № 552/2004 и (ЕО) № 216/2008
на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕИО) № 3922/91
на Съвета (ОВ, L 212/1 от 22 август
2018 г.) се актуализират разпоредби-
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те на закона, съдържащи наименования, текстове и определения от отменените регламенти. Прецизирани са
основанията за издаване на удостоверение за летателна годност. Главният директор на Главна дирекция
„Гражданска въздухоплавателна администрация“ издава удостоверения
за летателна годност в съответствие
с Приложение I, част 21, раздел Б,
подчаст 3, т. 21.Б.325 от Регламент
(ЕС) № 748/2012 на Комисията от 3
август 2012 г. за определяне на правила за прилагане на сертифициране
за летателна годност и за опазване
на околната среда на въздухоплавателни средства и свързани с тях продукти, части и оборудване, както и
за сертифициране на проектантски и
производствени организации (ОВ, L
224/1 от 21 август 2012 г.). Високорискови специализирани търговски
операции се извършват при условията и по реда на наредбата по чл. 64,
ал. 8 след разрешение, издадено от
главния директор на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“, в съответствие с
Регламент (ЕС) № 965/2012 на Комисията от 5 октомври 2012 година
за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с въздушните операции в съответствие с Регламент (ЕО)
№ 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ, L 296/1 от 25
октомври 2012 г.), или с национално свидетелство за авиационен оператор за специализирани операции.
Съгласно новия чл. 44а Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ сертифицира
гражданските летища за обществено
ползване при условията и по реда на
Регламент (ЕС) № 139/2014 за определяне на изискванията и админи-
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стративните процедури във връзка
с летищата в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ, L
44/1 от 14 февруари 2014 г.). С измененията на чл. 120, ал. 4 е предвидено Главна дирекция „Гражданска
въздухоплавателна администрация“
да събира такси за административно
обслужване и извършване на процедури за издаване на сертификати по
реда на Регламент (ЕС) № 139/2014
и за издаване на национални свидетелства за авиационен оператор
за специализирани операции и разрешения за извършване на високорискови специализирани търговски
операции, както и разглеждане на
декларации, в съответствие с Регламент (ЕС) № 965/2012. Със Закона са
прецизирани разпоредбите в областта
на авиационната сигурност, като са
въведени нови административнонаказателни разпоредби за нарушения,
осъществявани в тази област. Съгласно новия чл. 16р разработването, прилагането и поддържането на
програма за сигурност, одобрена от
главния директор на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна
администрация“, се осъществява от
пълноправния контрольор (регулиран агент). В § 3 от допълнителните
разпоредби с т. 73 се дава легално
определение за пълноправен контрольор (регулиран агент), а с т. 74 – за
безпилотно въздухоплавателно средство (дрон).
Закон за изменение и допълнение на
Закона за вероизповеданията
Вносители: н.п. Цветан Цветанов,
Корнелия Нинова и Мустафа Карадайъ; н.п. Ис-
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крен Веселинов и група
народни представители.
Комисии: Комисия по вероизповеданията и правата на човека
(водеща); Комисия по бюджет и финанси; Комисия
по образованието и науката; Комисия по правни
въпроси
Приет на: 21 декември 2018 г.;
обн., ДВ, бр. 108 от 2018 г.
Законът за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията
предвижда промени, свързани с правото на вероизповедание, прекратяването на регистрация, имуществото,
финансите и дейността на вероизповеданията.
Със закона е дадена възможност
на вероизповеданията да предоставят
на държавни и местни органи становища, препоръки, доклади, проучвания по въпроси от значение за религиозните общности.
В чл. 12 е въведено изискване ежегодно до края на месец февруари вероизповеданията да предоставят на
Дирекция „Вероизповедания“ на Министерския съвет списък на молитвените домове, храмовете и манастирите, предназначени за публични
религиозни обреди, като само вписаните в регистъра ще може да се освобождават от данъци по Закона за
местните данъци и такси. На Дирекция „Вероизповедания“ на Министерския съвет е въведено задължение
да създаде и да поддържа регистър, в
който да вписва молитвените домове, храмовете и манастирите, предназначени за публични религиозни
обреди.
Предвидена е забрана за използване на технически средства или звукови устройства, служещи за увеличаване на силата на звука, когато

вероизповеданията организират публична дейност извън молитвените си
домове, освен при провеждане на обществени прояви, празници и чествания.
Предвидени са случаите, при които Софийският градски съд ще прекратява регистрацията на религиозна
общност, като са определени и лицата, по чието искане се постановява
решението за прекратяване, и редът
за обжалване.
В чл. 22 се въвежда забрана за насочване на принудително изпълнение
върху храмове и манастири на Българската православна църква – Българска патриаршия, и нейните местни поделения; молитвени домове на
регистрираните вероизповедания и
върху вещи, свързани с богослужебната дейност, ритуали и обреди на
Българската православна църква –
Българска патриаршия, на регистрираните вероизповедания и техните
местни поделения.
Със закона е уреден статута на
гробищните паркове на вероизповеданията, като е въведена забрана
за тяхното разрушаване или затваряне. Въведена възможност за държавата и общините да подпомагат изграждането на гробищни паркове на
съответните вероизповедания чрез
безвъзмездно предоставяне на поземлени имоти – държавна или общинска собственост.
Измененият чл. 28 урежда условията и реда за предоставяне на
държавна субсидия на Българската
православна църква – Българска патриаршия и на регистрираните вероизповедания. Определени са условията за разпределянето и разходването
на държавната субсидия – за текущи
разходи и капиталови разходи. Предвидено е контрол върху текущите
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разходи – за възнаграждения на свещенослужители и служители в религиозните институции, да се извършва
от Дирекция „Вероизповедания“ на
Министерския съвет само въз основа на обобщени справки, от които да
е видно спазването на изискванията
на чл. 29 и до размера на държавната
субсидия. Също така ежегодно до 31
март централните ръководства на вероизповеданията ще предоставят на
Дирекция „Вероизповедания“ на Министерския съвет обобщени годишни справки и приложения към тях,
които съдържат обобщени данни за
предоставените субсидии и за усвояването им по видове разходи през
предходната година. Дирекция „Вероизповедания“ на Министерския съвет може да изисква предоставянето
на информация под формата на обобщени справки и първични счетоводни документи за доказването на
разходи и плащания до размера на
предоставените средства към определен момент. Предвидено е неусвоените средства по специалните целеви
сметки на съответното вероизповедание към 31 декември на текущата
година да се изразходват през следващите години в съответствие с разпределението им за съответния вид
разходи. Финансирането на духовните училища от системата на предучилищното и училищното образование
ще се извършва от държания бюджет
чрез Министерството на образованието и науката. На регистрираните вероизповедания е предоставена
възможност да финансират духовните училища от системата на предучилищното и училищното образование
и висшите духовни училища.
Измененията и допълненията на
чл. 29 уреждат правоотношенията
със свещенослужителите и служите-
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лите на религиозните институции и
техните максимални размери на основните месечни заплати. Предвидено е, че свещенослужители може да
бъдат и чужденци, получили статут
по чл. 23 ал. 1 т. 2 – 4 от Закона за
чужденците в Република България,
съответно по чл. 7 от Закона за влизането, пребиваването и напускането
на Република България на гражданите на Европейския съюз, които не са
български граждани, и членовете на
техните семейства. Свещенослужителите – чужденци, може да участват
в богослужение след уведомление на
Дирекция „Вероизповедания“ на Министерския съвет. Въведени са задължения за централните ръководства
на вероизповеданията да поддържат
регистри на свещенослужителите и
служителите на религиозните институции и да издават удостоверение на
всеки техен свещенослужител.
Законът прецизира използвани понятия и въвежда понятия за „молитвен дом или храм“, „манастир“, „свещенослужители“, като във връзка с
това прави съответни изменения.
В преходните и заключителните разпоредби на закона се определя размерът на държавната субсидия
на вероизповеданията за 2019 г. На
вероизповеданията се дава 6-месечен
срок, за да представят списъка по
чл. 12, ал. 2 на Дирекция „Вероизповедания“ на Министерския съвет. На
висшите духовни училища по чл. 33,
ал. 7 се дава тригодишен срок, в който да се регистрират по Закона за висшето образование.
Правят се съответни изменения в
Закона за местните данъци и такси,
Закона за професионалното образование и обучение и Закона за предучилищното и училищното образование. В чл. 16 от Закона за държавния
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печат и националното знаме на Република България се добавя „националното знаме на Република България
да се поставя на сградите на вероизповеданията или пред тях“. В чл. 148
от Закона за устройство на територията се добавя „разрешенията за

строеж се издават за молитвени домове, храмове и манастири само на
възложител – вероизповедание или
негово местно поделение по смисъла на Закона за вероизповеданията.“
Предвидено е законът да влезе в
сила от 1 януари 2019 г.


Решение
Решение по Годишния доклад за дейността на
Българската академия на науките за 2017 г.
Решение за приемане на Годишния доклад на
Комисията за регулиране на съобщенията за 2017 г.
Решение за приемане на Годишния доклад на
Комисията за регулиране на съобщенията за 2017 г.
– "Анализ на пазара на пощенските услуги"
Решение за приемане на Доклад за прилагането
на закона и за дейността на Прокуратурата и на
разследващите органи през 2016 г.
Решение за приемане на Доклад за прилагането
на закона и за дейността на Прокуратурата и на
разследващите органи през 2017 г.
Решение за приемане на Годишен доклад за
дейността на Висшия съдебен съвет и за дейността
на Инспектората към Висшия съдебен съвет за
2016 г.
Решение за приемане на Доклад за прилагането
на закона и за дейността на административните
съдилища през 2017 г.
Решение за приемане на Годишен доклад за
дейността на Висшия съдебен съвет и за дейността
на Инспектората към Висшия съдебен съвет за
2017 г.
Решение за приемане на Доклад за прилагането
на закона и за дейността на административните
съдилища през 2016 г.
Решение за приемане на Процедурни правила
за условията и реда за предлагане на кандидати,
представянето и публичното оповестяване на
документите, изслушването на кандидатите и избор
на съдия в Конституционния съд на Република
България от квотата на Народното събрание
Решение за промяна в състава на постоянната
делегация на Народното събрание в
Парламентарната асамблея на НАТО
Решение за промяна в състава на постоянната
делегация на Народното събрание в
Парламентарната асамблея на Съвета на Европа
Решение за удължаване срока на действие на
Временната комисия за разглеждане на постъпили
сигнали от граждани за обучението и изпитите на
кандидатите за придобиване на правоспособност за
управление на моторно превозно средство
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Прието на
04.09.2018

Обнародван в ДВ
ДВ, бр. 74/2018 г.

04.09.2018

ДВ, бр. 74/2018 г.

04.09.2018

ДВ, бр. 74/2018 г.

12.09.2018

ДВ, бр. 76/2018 г.

12.09.2018

ДВ, бр. 76/2018 г.

12.09.2018

ДВ, бр. 76/2018 г.

12.09.2018

ДВ, бр. 76/2018 г.

12.09.2018

ДВ, бр. 76/2018 г.

12.09.2018

ДВ, бр. 76/2018 г.

12.09.2018

ДВ, бр. 76/2018 г.

14.09.2018

ДВ, бр. 77/2018 г.

14.09.2018

ДВ, бр. 77/2018 г.

14.09.2018

ДВ, бр. 77/2018 г.
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Решение за приемане на Доклад за прилагането на
закона и за дейността на съдилищата през 2017 г.
Решение за приемане на Доклад за прилагането на
закона и за дейността на съдилищата през 2016 г.
Решение за персонални промени в Министерския
съвет на Република България
Решение за персонални промени в Министерския
съвет на Република България
Решение за персонални промени в Министерския
съвет на Република България
Решение за приемане на Годишен доклад
на Държавната комисия по сигурността на
информацията относно цялостната дейност по
състоянието на защитата на класифицираната
информация в Република България през 2017 г.
Решение за обявяване на гр. Добрич и на гр.
Тутракан за "Град на Българската бойна слава"
Решение за утвърждаване на образци на
декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 и 3 от Закона за
противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество, подавани от
членовете на Министерския съвет
Решение за избиране на съдия в Конституционния
съд на Република България
Решение за прекратяване пълномощията на народен
представител
Решение за промяна в състава на Комисията по
енергетика
Решение за попълване състава на Комисията по
труда, социалната и демографска политика
Решение за изменение на Решение на Народното
събрание от 19 септември 2017 г. във връзка
с разискванията по питането на народните
представители Светла Бъчварова и Георги
Гьоков към министъра на земеделието, храните и
горите Румен Порожанов относно политиката на
Министерството на земеделието, храните и горите
за създаване на ред в поземлените отношения (ДВ,
бр. 77 от 2017 г.)
Решение по Доклад за дейността на Държавна
агенция "Разузнаване" през 2017 г.
Решение по Годишен доклад за дейността на
Държавна агенция "Национална сигурност" за
2017 г.

19.09.2018

ДВ, бр. 78/2018 г.

19.09.2018

ДВ, бр. 78/2018 г.

20.09.2018

ДВ, бр. 78/2018 г.

20.09.2018

ДВ, бр. 78/2018 г.

20.09.2018

ДВ, бр. 78/2018 г.

21.09.2018

ДВ, бр. 80/2018 г.

21.09.2018

ДВ, бр. 79/2018 г.

04.10.2018

ДВ, бр. 82/2018 г.

05.10.2018

ДВ, бр. 83/2018 г.

10.10.2018
11.10.2018

ДВ, бр. 85/2018 г.

11.10.2018

ДВ, бр. 85/2018 г.

12.10.2018

ДВ, бр. 85/2018 г.

17.10.2018

ДВ, бр. 88/2018 г.

17.10.2018

ДВ, бр. 88/2018 г.


Решение по Годишен доклад за дейността на
Служба "Военна информация" през 2017 г.
Решение за приемане на Годишен доклад за
състоянието на националната сигурност през
2017 г.
Решение за попълване състава на Комисията по
вероизповеданията и правата на човека
Решение за попълване състава на Комисията по
енергетика
Решение за попълване състава и ръководството
на Комисията по регионална политика,
благоустройство и местно самоуправление
Решение за попълване състава на Комисията по
взаимодействие с неправителствените организации
и жалбите на гражданите
Решение за промяна в състава на Комисията по
отбрана
Решение за попълване състава на Комисията по
труда, социалната и демографската политика
Решение за промяна в състава на Комисията по
вътрешна сигурност и обществен ред
Решение за попълване състава на Комисията за
наблюдение на приходните агенции и борба със
сивата икономика и контрабандата
Решение за приемане на Годишна работна
програма на Народното събрание по въпросите на
Европейския съюз (2018 г.)
Решение по предложение за гласуване недоверие на
Министерския съвет на Република България
Решение за приемане на Процедурни правила
за условията и реда за предлагане на кандидати,
представянето и публичното оповестяване на
документите, изслушването на кандидатите и за
избор на председател, заместник-председател и
членове на Националното бюро за контрол на
специалните разузнавателни средства
Решение по Доклада за изпълнението на Закона
за експортния контрол на продукти, свързани с
отбраната, и на изделия и технологии с двойна
употреба през 2017 г. от Междуведомствения
съвет по отбранителна индустрия и сигурност на
доставките към Министерския съвет
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17.10.2018

ДВ, бр. 88/2018 г.

17.10.2018

ДВ, бр. 88/2018 г.

18.10.2018

ДВ, бр. 88/2018 г.

18.10.2018

ДВ, бр. 88/2018 г.

18.10.2018

ДВ, бр. 88/2018 г.

18.10.2018

ДВ, бр. 88/2018 г.

18.10.2018

ДВ, бр. 88/2018 г.

18.10.2018

ДВ, бр. 88/2018 г.

18.10.2018

ДВ, бр. 88/2018 г.

18.10.2018

ДВ, бр. 88/2018 г.

24.10.2018

ДВ, бр. 90/2018 г.

24.10.2018

ДВ, бр. 89/2018 г.

25.10.2018

ДВ, бр. 90/2018 г.

31.10.2018

ДВ, бр. 92/2018 г.
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Решение по Доклада на Междуведомствената
комисия за експортен контрол и неразпространение
на оръжията за масово унищожение към министъра
на икономиката за 2017 г.
Решение за персонални промени в Министерския
съвет на Република България
Решение за изменение и допълнение на
Енергийната стратегия на Република България до
2020 г.
Решение за прекратяване пълномощията на народен
представител
Решение за попълване ръководството на Комисията
по външна политика
Решение за попълване състава на Комисията по
труда, социалната и демографската политика
Решение за попълване състава и ръководството на
Комисията по енергетика
Решение за създаване на Временна 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
Решение за персонални промени в Министерския
съвет на Република България
Решение за структурни промени в Министерския
съвет на Република България
Решение за избиране на заместник-председател
на Националното бюро за контрол на специалните
разузнавателни средства
Решение за избиране на председател на
Националното бюро за контрол на специалните
разузнавателни средства
Решение за избиране на член на Националното
бюро за контрол на специалните разузнавателни
средства
Решение за избиране на член на Националното
бюро за контрол на специалните разузнавателни
средства
Решение за избиране на член на Националното
бюро за контрол на специалните разузнавателни
средства

31.10.2018

ДВ, бр. 92/2018 г.

21.11.2018

ДВ, бр. 97/2018 г.

30.11.2018

ДВ, бр.101/2018 г.

05.12.2018

ДВ, бр.101/2018 г.

13.12.2018

ДВ, бр.105/2018 г.

13.12.2018

ДВ, бр.105/2018 г.

13.12.2018

ДВ, бр.105/2018 г.

14.12.2018

ДВ, бр.106/2018 г.

20.12.2018

ДВ, бр.107/2018 г.

20.12.2018

ДВ, бр.107/2018 г.

21.12.2018

ДВ, бр.108/2018 г.

21.12.2018

ДВ, бр.108/2018 г.

21.12.2018

ДВ, бр.108/2018 г.

21.12.2018

ДВ, бр.108/2018 г.

21.12.2018

ДВ, бр.108/2018 г.


Решение за избиране на член на Националното
бюро за контрол на специалните разузнавателни
средства
Решение за избиране на член на Националното
бюро за контрол на специалните разузнавателни
средства
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21.12.2018

ДВ, бр.108/2018 г.

21.12.2018

ДВ, бр.108/2018 г.

Парламентарен
контрол
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Парламентарен контрол
ВЪПРОСИ
Общ брой

СТАТИСТИКА
ЗА ПЕТА СЕСИЯ
1 септември 2018 г. – 22 декември 2018 г.

ФОРМИ

Състояние

271

устни

169

общо

440 неотговорено

БРОЙ

ВЪПРОСИ

231

ПИТАНИЯ

24

ВОТ НА НЕДОВЕРИЕ

2

ИЗСЛУШВАНИЯ

2

Раздадени доклади
от изслушвания в
комисии

3

в процес на
обработка

3

1

51

отговорено

375

оттеглени

10

ПИТАНИЯ
Общ брой

Парламентарният контрол за периода на Петата сесия на Четиридесет и четвъртото народно събрание е
провеждан в 15 пленарни заседания
за парламентарен контрол.
Използваното парламентарно време за осъществяване на контролната
функция в Петата сесия на Народното събрание е 39 часа и 45 минути.
В този период използваните форми на парламентарен контрол са: въпроси и питания, изслушване и вот
на недоверие.

в несъответствие
с ПОДНС

писмени

Състояние

писмени

0

в несъответствие
с ПОДНС

3

устни

18

неотговорено

2

общо

18

отговорено

10

оттеглени

3
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ПО ПАРЛАМЕНТАРНИ ГРУПИ
ПГ „БСП
за България“

354

ПГ на ДПС

12

ПГ „Обединени
патриоти“

15

ПГ на ПП ВОЛЯ

6

ПГ на ПП ГЕРБ

42

ПО ПАРЛАМЕНТАРНИ ГРУПИ
ПГ „БСП
за България“

15

ПГ на ПП ГЕРБ

2

ПГ на ДПС

1

ВЪПРОСИ И ПИТАНИЯ
ПО МИНИСТРИ
По брой отговорени въпроси и
питания министрите се подреждат,
както следва: министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов – 68; министърът на регионалното развитие и благоустройството
Петя Аврамова – 67; министърът на
околната среда и водите Нено Димов – 34; министърът на вътрешните
работи Младен Маринов – 32; министърът на здравеопазването Кирил
Ананиев – 30; заместник министърпредседателят по обществения ред и
сигурността и министър на отбраната
Красимир Каракачанов – 22; министърът на образованието и науката
Красимир Вълчев – 19; министърът
на културата Боил Банов – 16; министърът на финансите Владислав
Горанов – 15; министърът на труда и
социалната политика Бисер Петков
– 13; министърът на икономиката
Емил Караниколов – 13; и т.н.

По брой зададени въпроси и питания първите десет народни представители се подреждат така: Георги
Стоилов – 41; Иван Димов Иванов
– 35; Николай Цонков – 34; Георги
Гьоков – 31; Любомир Бонев – 31;
Светла Бъчварова – 23; Надя Клисурска-Жекова – 18; Пенчо Милков
– 16; Георги Йорданов – 15; Кристиан Вигенин – 13; Иван Валентинов
Иванов – 12; и т.н.
ИЗСЛУШВАНИЯ
1. Изслушване на министъра на
енергетиката Теменужка Петкова
относно представяне на информация във връзка с Процедура по избор на стратегически инвеститор/и
за изграждането на АЕЦ „Белене“
и възможности за структуриране на
проекта.
2. Изслушване на министър-председателя на Република България
Бойко Борисов относно сигурността
на електронните бази данни, съхранявани от Агенцията по вписванията
и Министерството на правосъдието и
отговорността за възникналата криза
(проведено на 21 август 2018 г. в извънредно заседание).
ВОТ НА НЕДОВЕРИЕ
Вот на недоверие на Министерския съвет на Република България
с министър-председател Бойко Борисов заради провала в областта на
здравеопазването.
ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ
Отговорено на въпроси и питания
общо за периода от 1 септември до
21 декември 2018 г.
БОЙКО БОРИСОВ,
министър-председател
на Република България:

Парламентарен контрол
Устен отговор в заседанието на
12 октомври 2018 г. на въпрос от н.п.
АНТОН КУТЕВ относно функционалните задължения на министъра
на Българското европредседателство
към момента.
Устен отговор в заседанието на
7 декември 2018 г. на въпрос от н.п.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ, ГЕОРГИ
СВИЛЕНСКИ и ДИМИТЪР ДАНЧЕВ относно създаване на Държавна
агенция за пътна безопасност.
ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ,
заместник министър-председател:
Писмен отговор на въпрос от
н.п. АТАНАС СТОЯНОВ относно
намаляване регулаторната и административна тежест за гражданите и
бизнеса (стенограма от 14 декември
2018 г.).
Устен отговор в заседанието на
12 октомври 2018 г. на въпрос от н.п.
ДИМИТЪР ДАНЧЕВ и МИЛКО
НЕДЯЛКОВ относно инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите
на електронното управление.
Устен отговор в заседанието на
12 октомври 2018 г. на въпрос от н.п.
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА, ЛАЛО КИРИЛОВ и НИКОЛАЙ
ЦОНКОВ относно изпълнение на
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“
2014 – 2020 г.
Устен отговор в заседанието на
9 ноември 2018 г. на въпрос от н.п.
АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ относно
изпълнение на разпоредби от подзаконовата нормативна база в областта на електронното управление във
връзка с електронния обмен на документи в администрацията.
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МАРИЯНА НИКОЛОВА,
заместник министър-председател
по икономическата и демографската
политика:
Устен отговор в заседанието на
14 декември 2018 г. на въпрос от н.п.
ТЕОДОРА ХАЛАЧЕВА относно Националната стратегия за детето, готовност за приемане на новия стратегически документ.
КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ,
заместник министър-председател
по обществения ред и сигурността
и министър на отбраната:
Писмен отговор на въпрос от н.п.
НИКОЛАЙ ЦОНКОВ относно актуализиран проект за инвестиционен
разход „Придобиване на многофункционален модулен патрулен кораб за
ВМС“, приет с Решение на 43-то Народно събрание на 2 юни 2016 г. (ДВ,
бр. 43 от 2016 г.) (стенограма от 28
септември 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. НИКОЛАЙ ЦОНКОВ относно
проект за инвестиционен разход за
придобиване на основна бойна техника за пехота (стенограма от 28 септември 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. НИКОЛАЙ ЦОНКОВ относно
актуализиран проект на инвестиционен разход „Придобиване на нов тип
боен самолет“, приет с Решение на
43-тото Народно събрание на 2 юни
2016 г. (стенограма от 28 септември
2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ФИЛИП ПОПОВ относно изплатени през 2018 г. допълнителни
възнаграждения (стенограма от 30
ноември 2018 г.).
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Писмен отговор на въпрос от
н.п. НИКОЛАЙ ЦОНКОВ относно
сътрудничеството с военно-патриотичните съюзи и други организации за патриотичното възпитание на
младежта (стенограма от 7 декември
2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. НИКОЛАЙ ЦОНКОВ относно капиталови ремонти на кораби
от състава на Военноморските сили
(отговорът съдържа класифицирана
информация).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. НИКОЛАЙ ЦОНКОВ относно
състояние и развитие на военнообразователната система (стенограма от 7
декември 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. НИКОЛАЙ ЦОНКОВ относно
дейност и финансово-икономическо
състояние на „ТЕРЕМ – Флотски арсенал“ ЕАД – гр. Варна (стенограма
от 7 декември 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. НИКОЛАЙ ЦОНКОВ относно
развитие на системата на доброволния резерв (стенограма от 7 декември 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. НИКОЛАЙ ЦОНКОВ относно
отбранителната политика на Министерство на отбраната (стенограма от
7 декември 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. НИКОЛАЙ ЦОНКОВ относно
система за управление на човешките ресурси в Министерството на отбраната (стенограма от 7 декември
2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
НИКОЛАЙ ЦОНКОВ относно проекти за развитие на отбранителните

способности на Българската армия
(стенограма от 7 декември 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. НИКОЛАЙ ЦОНКОВ относно
сътрудничество с българския военнопромишлен комплекс (стенограма от
7 декември 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
НИКОЛАЙ ЦОНКОВ относно План
за развитие на Въоръжените сили на
Р България до 2020 г (стенограма от
7 декември 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. НИКОЛАЙ ЦОНКОВ относно приоритет на Министерството на
отбраната – „Въоръжените сили –
надежден гарант на сигурността на
страната“ (стенограма от 7 декември
2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
НИКОЛАЙ ЦОНКОВ относно бюджет на Министерство на отбраната
(стенограма от 14 декември 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. НИКОЛАЙ ЦОНКОВ относно унищожаване на ракетно гориво
от въоръжение с отпаднала необходимост (стенограма от 21 декември
2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ и
НИКОЛАЙ ЦОНКОВ относно проблеми с охраната и безопасността на
военно формирование 22720 (стенограма от 14 декември 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ПЕТЪР ВИТАНОВ относно
оказването на кризисна психологическа помощ и подкрепа на военни
от БА при нужда (стенограма от 21
декември 2018 г.).
Устен отговор в заседанието на
5 септември 2018 г. на въпрос от н.п.

Парламентарен контрол
ПЕТЪР ВИТАНОВ относно подписване на „Европейска инициатива за
интервенция“.
Устен отговор в заседанието на
28 септември 2018 г. на въпрос от н.п.
НИКОЛАЙ ЦОНКОВ и ДИМИТЪР
ГЕОРГИЕВ относно процедура на
Министерството на отбраната за осигуряване летателната годност на самолети Су-25 К/УБК.
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Писмен отговор на въпрос от
н.п. ЕЛЕНА ЙОНЧЕВА относно изплатени през 2018 г. допълнителни
възнаграждения (стенограма от 7 декември 2018 г.).
Устен отговор в заседанието
на 14 септември 2018 г. на въпрос
от н.п. ВОЛЕН СИДЕРОВ относно
дейността на консулската служба на
Република България в Москва.

Устен отговор в заседанието на
16 ноември 2018 г. на въпрос от н.п.
АЛЕКСАНДЪР СИМОВ и АЛЕКСАНДЪР ПАУНОВ относно официална награда за легионер.

Устен отговор в заседанието на
12 октомври 2018 г. на въпрос от н.п.
ПЕТЪР ВИТАНОВ относно политика по разширяване на Европейския
съюз.

Устен отговор в заседанието
на 23 ноември 2018 г. на въпрос от
н.п. ДЖЕЙХАН ИБРЯМОВ относно награждаването на Дянко Марков
– член на Съюза на българските национални легиони със знак „За достойнство и чест“, в пряко нарушение
на раздел II член 4, член 4 от Парижкия мирен договор.

Устен отговор в заседанието на 9
ноември 2018 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВИТАНОВ и ДИМИТЪР ДАНЧЕВ относно мултидисциплинарната
комисия по исторически въпроси.

ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА,
заместник министър-председател
по правосъдната реформа
и министър на външните работи:
Писмен отговор на въпрос от н.п.
АНТОН КУТЕВ относно случаи на
български граждани, обвинени или
осъдени за трафик на хора в Гърция
(стенограма от 9 ноември 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ХРИСТО ГАДЖЕВ относно
концепцията на правителството за
активизиране и задълбочаване на
двустранните отношения на Република България с държавите от района
на Близкия Изток и Северна Африка
и за предприетите конкретни практически действия в тази насока (стенограма от 7 декември 2018 г.).

Устен отговор в заседанието на
9 ноември 2018 г. на въпрос от н.п.
КРИСТИАН ВИГЕНИН и ПЕТЪР
ВИТАНОВ относно официална позиция на Министерството на външните
работи.
Устен отговор в заседанието на
9 ноември 2018 г. на въпрос от н.п.
ИВО ХРИСТОВ относно конвенция
на Съвета на Европа за предотвратяване и борба с насилието срещу
жени и домашното насилие.
Устен отговор в заседанието на
7 декември 2018 г. на питане от н.п.
АЛЕКСАНДЪР ПАУНОВ и АЛЕКСАНДЪР СИМОВ относно развитието на отношенията между България и Македония и позицията на Република България за името Северна
Македония.
Устен отговор в заседанието на
7 декември 2018 г. на въпрос от н.п.
ИВАН ЧЕНЧЕВ относно българско
консулство в Барселона, Испания.
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Устен отговор в заседанието на
7 декември 2018 г. на въпрос от н.п.
КРАСИМИР БОГДАНОВ относно позицията на Министерството на
външните работи във връзка с груба
намеса на сръбските власти в изборите за Национален съвет на българското малцинство.
Устен отговор в заседанието
на 7 декември 2018 г. на въпрос от
н.п. АНТОН КУТЕВ относно защита правата на българските граждани,
бивши собственици на моторни превозни средства в Република България, обвинени или осъдени за трафик
на хора в Република Гърция.
Устен отговор в заседанието на
7 декември 2018 г. на въпрос от н.п.
ВАСИЛ ЦВЕТКОВ относно известия
от мобилни оператори за българите,
които ще пътуват в чужбина.
ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ,
министър на финансите:
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ЖЕЛЬО БОЙЧЕВ относно размера на доходите и възнагражденията на наетите и заетите лица по
групи и категории, платения ДДФЛ,
разпределените дивиденти, дохода по
чл. 142 от ДОПК за 2017 г. (стенограма от 12 октомври 2018 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п.
ЛАЛО КИРИЛОВ относно предстоящите структурни реформи в Агенция „Митници“ и НАП (стенограма
от 26 октомври 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
СТЕФАН БУРДЖЕВ относно декларирани продажби от търговски дружества „ДжиЕфЕф“ АД и „Клеърс“
ЕООД в системата на НАП (стенограма от 9 ноември 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ФИЛИП ПОПОВ относно заведени
искове от Министерството на финансите на основание чл. 102 от Закона
за държавния служител за Мерки за
преустановяване порочните практики
в администрацията, довели до осъдителни решения по Закона за отговорността на държавата и общините
за вреди (стенограма от 16 ноември
2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. НИКОЛА ДИНКОВ относно
проблемите, които създават тежкотоварните автомобили в Свиленград,
кв. „Кап. Петко Войвода“, при влизане и излизане за обмитяване на стоки
в „Митническо бюро“ – Свиленград
(стенограма от 16 ноември 2018 г.).

Писмен отговор на въпрос от
н.п. ЛАЛО КИРИЛОВ относно лицата, заплащащи данък върху доходите за физическите лица (ДДФЛ) за
периода 2013-2017 г (стенограма от
19 октомври 2018 г.).

Писмен отговор на въпрос от
н.п. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ и ИЛИЯН ТИМЧЕВ относно дължимите
от държавата здравноосигурителни
вноски за бюджета на НЗОК по категории съгласно чл. 40 от Закона за
здравното осигуряване (стенограма
от 23 ноември 2018 г.).

Писмен отговор на въпрос от
н.п. РУМЕН ГЕЧЕВ относно преодоляване на макроикономическите
дисбаланси (стенограма от 26 октомври 2018 г.).

Писмен отговор на въпрос от
н.п. СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ
относно финансовото състояние на
община Перник (стенограма от 30
ноември 2018 г.).

Парламентарен контрол
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Писмен отговор на въпрос от
н.п. АНТОН КУТЕВ относно изплатени през 2018 г. допълнителни възнаграждения (стенограма от 7 декември 2018 г.).

разходите на Европейския стабилизационен механизъм.

Писмен отговор на въпрос от
н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно състоянието на Националният жилищен
компенсационен фонд (НЖКФ), създаден със ЗУПГМЖСВ за уреждане
правата на граждани, притежаващи
жилищно-спестовни влогове в Държавна спестовна каса към 31 декември 1990 (стенограма от 7 декември
2018 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п.
ПЕНЧО МИЛКОВ относно предприети мерки от органите на МВР за
преустановяване, разкриване и недопускане извършването на престъпление по чл. 159 Наказателния кодекс
(стенограма от 28 септември 2018 г.).

Писмен отговор на въпрос от
н.п. МАРТИН ТИНЧЕВ, ВАСИЛ
ЦВЕТКОВ и ВАЛЕНТИН МИЛУШЕВ относно Декларация от ОбС
Златица за разпределение на държавните средства в проект на Бюджет
на РБ за 2019 г към община Златица
(стенограма от 14 декември 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ТЕОДОРА ХАЛАЧЕВА относно
инициативата „Пловдив – европейска
столица на културата 2019“ (стенограма от 21 декември 2018 г.).

МЛАДЕН МАРИНОВ,
министър на вътрешните работи:

Писмен отговор на въпрос от
н.п. ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ относно обявена от Министерството на вътрешните работи обществена поръчка за „Оптимизиране
на вътрешноорганизационните процеси на МВР /реинженеринг на процесите/“ (стенограма от 12 октомври
2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. КРАСИМИР БОГДАНОВ относно състоянието на престъпността в община Роман и действията на
МВР по окомплектоване състава на
РУП – Роман (стенограма от 5 октомври 2018 г.).

Писмен отговор на въпрос от
н.п. ГЕОРГИ СТОИЛОВ и ИВАН
ДИМОВ ИВАНОВ относно сигнали
на граждани относно защита интересите на държавата (стенограма от 21
декември 2018 г.).

Писмен отговор на въпрос от
н.п. ЙОРДАН МЛАДЕНОВ относно разкрита фабрика за незаконно
производство на тютюневи изделия в
село Калугерово, община Лесичево,
област Пазарджик (стенограма от 5
октомври 2018 г.).

Устен отговор в заседанието на
5 септември 2018 г. на въпрос от н.п.
ЖЕЛЬО БОЙЧЕВ относно контрола, осъществяван от митническите
органи върху вноса на горива.

Писмен отговор на въпрос от
н.п. СТОЯН МИРЧЕВ относно незаконна сеч на територията на община
Дулово, Силистренска област (стенограма от 12 октомври 2018 г.).

Устен отговор в заседанието на
9 ноември 2018 г. на въпрос от н.п.
РУМЕН ГЕЧЕВ относно българския
ангажимент по покриване на част от

Писмен отговор на въпрос от
н.п. ХРИСТО ПРОДАНОВ и ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ относно поредното оскверняване на паметника на Съ-
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ветската армия в София (стенограма
от 26 октомври 2018 г.).

тър на лицензите за извършване на
частна охрана.

Писмен отговор на въпрос от н.п.
НИКОЛАЙ ТИШЕВ относно криминогенната обстановка на територията
на Република България за периода
2013 – 2017 г. (вкл.) (стенограма от
23 ноември 2018 г.).

Устен отговор в заседанието на
5 октомври 2018 г. на въпрос от н.п.
ИЛИЯН ТИМЧЕВ, ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ и АНЕЛИЯ КЛИСАРОВА
относно зачестили случаи на нов вид
телефонна измама.

Писмен отговор на въпрос от
н.п. НИКОЛАЙ ТИШЕВ относно
криминогенната обстановка на територията на община Бургас за периода 2013 – 2017 г. (вкл.) (стенограма
от 23 ноември 2018 г.).

Устен отговор в заседанието на
5 октомври 2018 г. на въпрос от н.п.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно мерки
на Министерството на вътрешните
работи за ефективно прилагане на
разпоредбата на чл. 178ж от Закона
за движението по пътищата при нарушаване на разпоредбите на чл. 58
от същия и предотвратяване на масовото нарушаване на тези разпоредби (движение и спиране в лентата за
принудително спиране).

Писмен отговор на въпрос от
н.п. ФИЛИП ПОПОВ относно изплатени през 2018 г. допълнителни
възнаграждения (стенограма от 30
ноември 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ЙОРДАН МЛАДЕНОВ и АНЕЛИЯ КЛИСАРОВА относно повдигнато наказателно производство (стенограма от 30 ноември 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА
относно криминогенната обстановка
в област Пазарджик (стенограма от
30 ноември 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. АНТОН КУТЕВ относно ареста
на Ю. Б. Б. на 23.11.2018 г. в гр. Сандански (стенограма от 14 декември
2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ГЕОРГИ СТОИЛОВ относно
пътно-транспортни произшествия по
пътищата на страната (стенограма от
21 декември 2018 г.).
Устен отговор в заседанието на
5 октомври 2018 г. на въпрос от н.п.
ТОДОР БАЙЧЕВ относно единен
автоматизиран централизиран регис-

Устен отговор в заседанието на
19 октомври 2018 г. на въпрос от н.п.
КРУМ ЗАРКОВ, ГЕОРГИ СТОИЛОВ и ПЕНЧО МИЛКОВ относно
предприети действия за контрол на
пътното движение на тежкотоварни
автомобили на територията на общ.
Ветово, обл. Русе.
Устен отговор в заседанието на
19 октомври 2018 г. на питане от н.п.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ и
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ относно политиката на МВР относно регистрирането и отчитането на престъпленията от общ характер и пътнотранспортните произшествия.
Устен отговор в заседанието на
19 октомври 2018 г. на въпрос от н.п.
КРАСИМИР ЯНКОВ и ДАНИЕЛ
ЙОРДАНОВ относно работата на
Областната дирекция на МВР – Добрич.
Устен отговор в заседанието на
26 октомври 2018 г. на въпрос от н.п.

Парламентарен контрол
ДИМИТЪР БОЙЧЕВ и ДИАНА
САВАТЕВА относно състоянието на
Интегрираната система за наблюдение и защита на границата между
България и Турция.
Устен отговор в заседанието на
26 октомври 2018 г. на въпрос от н.п.
ДИМИТЪР БОЙЧЕВ и ДИАНА САВАТЕВА относно справянето с престъпността в курортните селища през
летен сезон 2018 г.
Устен отговор в заседанието на
9 ноември 2018 г. на въпрос от н.п.
НИКОЛАЙ ЦОНКОВ и СЛАВЧО
ВЕЛКОВ относно информация в медиите за „зверски пребит“ и впоследствие починал български гражданин
на територията на столицата.
Устен отговор в заседанието на
26 октомври 2018 г. на въпрос от н.п.
МИХАИЛ ХРИСТОВ, ТЕОДОРА
ХАЛАЧЕВА и КРАСИМИР ЯНКОВ
относно превенция на разпространението и употребата на т.нар. „дизайнерски дроги“.
Устен отговор в заседанието на
26 октомври 2018 г. на въпрос от н.п.
ИВАН ЧЕНЧЕВ относно полицейско присъствие в гр. Копривщица.
Устен отговор в заседанието на
30 ноември 2018 г. на въпрос от н.п.
ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ относно пореден прецедент с нахапан човек от
домашно куче.
Устен отговор в заседанието на
30 ноември 2018 г. на въпрос от н.п.
ВАСИЛ АНТОНОВ относно осигуряване на средства за възстановяване на пътно съоръжение от път PVN
1188, свързващ град Червен бряг със
село Горник, област Плевен.
Устен отговор в заседанието на
30 ноември 2018 г. на въпрос от н.п.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ
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относно действията на МВР по време на гражданските протести на територията на страната през м. ноември 2018 г.
Устен отговор в заседанието на
30 ноември 2018 г. на въпрос от н.п.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ
относно полицейско присъствие на
мероприятията на ПГ „БСП за България“ в област Ямбол.
Устен отговор в заседанието на
30 ноември 2018 г. на въпрос от н.п.
КРАСИМИР ЯНКОВ и ДИМИТЪР
СТОЯНОВ относно състоянието на
инжинерно-възпрепятстващото съоръжение по границата с Република
Турция.
Устен отговор в заседанието на
30 ноември 2018 г. на въпрос от н.п.
КРАСИМИР ЯНКОВ относно интегрирана система за охрана на границата с Република Турция.
Устен отговор в заседанието на
7 декември 2018 г. на въпрос от н.п.
ПЛАМЕН НУНЕВ относно осъществено международно оперативно сътрудничество при провеждането на
съвместната операция с германските
власти за задържането на извършителя на жестокото убийство в Русе.
Устен отговор в заседанието на
7 декември 2018 г. на въпрос от н.п.
ДИМИТЪР БОЙЧЕВ и ДИАНА САВАТЕВА относно предприети действия от страна на МВР за подпомагане на четирима български граничари, настоящи и бивши служители
на министерството, във връзка със
съдебен процес в Турция.
Петя Аврамова,
министър на регионалното
развитие и благоустройството:
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Писмен отговор на въпрос от
н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ, ВИОЛЕТА
ЖЕЛЕВА и НИКОЛА ДИНКОВ относно установена наднормена концентрация на уран в питейната вода
в гр. Харманли и други населени
места от общината (стенограма от 12
октомври 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ПЕНЧО МИЛКОВ относно актуално състояние на Националната
програма за енергийна ефективност
на многофамилни жилищни сгради,
изразходваните финансови средства и
стойността на сключените договори (
стенограма от 28 септември 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ
и ЛЮБОМИР БОНЕВ относно проблем с предоставянето на водоснабдителна услуга в махала „Андрейна“,
гр. Батановци, общ. Перник ( стенограма от 12 октомври 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ЛЮБОМИР БОНЕВ относно
обмена на данни между кадастъра и
имотния регистър (стенограма от 12
октомври 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. МАНОЛ ГЕНОВ, ЛЮБОМИР
БОНЕВ и ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ относно съществуващи доклади, анализи и оценки за актуалното състояние
на съоръженията (мостове и тунели)
по републиканската пътна мрежа-пътищата от първи, втори и трети клас
и автомагистралите (стенограма от
26 октомври 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ЛЮБОМИР БОНЕВ и РАДОСЛАВ
ЛЮБЧОВ СТОЙЧЕВ относно разходвани средства за укрепване на
свлачища и срутища по републикан-

ската пътна мрежа (стенограма от 26
октомври 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА и
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно недостатъчната осигуреност на населението на с. Цар Асен,
община Попово с питейна вода (стенограма от 26 октомври 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА
относно инвентаризация на пътната
инфраструктура от републиканската пътна мрежа, област Пазарджик
(стенограма от 26 октомври 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА
относно състоянието на моста на р.
Марица, гр. Пазарджик, част от републикански път II-37 в контекста на
изграждането на Западен околовръстен път (стенограма от 26 октомври
2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. КРИСТИНА СИДОРОВА относно инвентаризация на пътната
инфраструктура от републиканската
пътна мрежа, област Габрово (стенограма от 26 октомври 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ЙОРДАН МЛАДЕНОВ относно изпълнение на процедура
BG16RF0OP001-2.001
„Енергийна
ефективност в периферните райони“
в община Пещера (стенограма от 9
ноември 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ДАНИЕЛ ЙОРДАНОВ относно
инвентаризация на пътната инфраструктура от републиканската пътна
мрежа, област Добрич (стенограма
от 9 ноември 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
РАДОСТИН ТАНЕВ относно изпъл-
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нение на Националната програма за
енергийна ефективност и изграждане
на пречиствателни станции (стенограма от 9 ноември 2018 г.).

верозападния район за периода 2014
– 2020 г., приет с Решение № 459 на
Министерския съвет от 01.08.2013 г.
(стенограма от 30 ноември 2018 г.).

Писмен отговор на въпрос от
н.п. ВИОЛЕТА ЖЕЛЕВА и НИКОЛА ДИНКОВ относно инвентаризация на пътната инфраструктура от
републиканската пътна мрежа, обл.
Хасково (стенограма от 16 ноември
2018 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п.
СЕВИМ АЛИ относно републикански път III-208 „Провадия-ДъскотнаАйтос“ от км 51+130 до км 82+650,
в териториален обхват – граници на
община Руен, област Бургас и скален
тунел, намиращ се на 56-и километър от този участък (стенограма от
30 ноември 2018 г.).

Писмен отговор на въпрос от
н.п. МАНОЛ ГЕНОВ и ЛЮБОМИР БОНЕВ относно броя и размера
на финансовите корекции по ОПРР
2014 – 2020 г. и конкретните общини,
на които са наложени тези корекции
(стенограма от 23 ноември 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. НИКОЛАЙ ЦОНКОВ и ЛЮБОМИР БОНЕВ относно функциониране на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър (стенограма
от 30 ноември 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
НИКОЛАЙ ЦОНКОВ и ЛЮБОМИР БОНЕВ относно изпълнение на
Регионален план за развитие на Северозападния район за периода 2014
– 2020 г., приет с Решение № 459 на
Министерския съвет от 01.08.2013 г.
(стенограма от 30 ноември 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
НИКОЛАЙ ЦОНКОВ и ЛЮБОМИР БОНЕВ относно изпълнение на
Регионален план за развитие на Северозападния район за периода 2014
– 2020 г., приет с Решение № 459 на
Министерския съвет от 01.08.2013 г.
(стенограма от 30 ноември 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
НИКОЛАЙ ЦОНКОВ и ЛЮБОМИР БОНЕВ относно изпълнение на
Регионален план за развитие на Се-

Писмен отговор на въпрос от
н.п. ДРАГОМИР СТОЙНЕВ относно изплатени през 2018 г. допълнителни възнаграждения (стенограма
от 7 декември 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ГЕОРГИ ДИНЕВ относно осветление на пътни възли и пътни връзки
на АМ Струма, ЛОТ 4, участък Ново
Делчево – Кулата, от км. 152+100 до
км. 166+500 (стенограма от 7 декември 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ВЕСКА НЕНЧЕВА и МАНОЛ
ГЕНОВ относно проблем на некачествено извършените строителномонтажни работи при изпълнение на
обект – саниране по проект „Енергийно обновяване на българските домове“ на жилищна сграда, находяща
се на гр. Карлово, ул. „Стряма“ № 24
(стенограма от 7 декември 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ПОЛИНА ЦАНКОВА-ХРИСТОВА относно аварирал мост, през
октомври месец 2018 г. над р. Искър
на път PVN 1188 , на изхода на гр.
Червен бряг в посока с. Горник и
необходимостта от спешни действия
(стенограма от 7 декември 2018 г.).
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Писмен отговор на въпрос от
н.п. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА относно осветление на пътен участък
на Е79 от м. Антените до кв. Струмско в района на гр. Благоевград (стенограма от 7 декември 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ДИМИТЪР БОЙЧЕВ относно
възстановяване на повредена пътна и
прилежаща инфраструктура в резултат на транспортно произшествие от
застрахователи на АПИ (стенограма
от 7 декември 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. НИКОЛАЙ ЦОНКОВ и ЛЮБОМИР БОНЕВ относно резултатите от Програма за трансгранично сътрудничество към МРРБ (стенограма
от 7 декември 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. НИКОЛАЙ ЦОНКОВ и ЛЮБОМИР БОНЕВ относно инструмент JESSICA (стенограма от 7 декември 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ПЕНЧО МИЛКОВ относно ремонтни работи по пътя Русе – Разград – Шумен (стенограма от 14 декември 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ЛЮБОМИР БОНЕВ, НИКОЛАЙ
ЦОНКОВ и НИКОЛАЙ ИВАНОВ
относно изпълнение на Регионален
план за развитие на Северен централен район, приет с Решение № 461
на Министерски съвет от 01.08.2013 г.
(стенограма от 21 декември 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ЛЮБОМИР БОНЕВ, НИКОЛАЙ
ЦОНКОВ и НИКОЛАЙ ИВАНОВ
относно изпълнение на Регионален
план за развитие на Северен централен район, приет с Решение № 461

на Министерски съвет от 01.08.2013 г.
(стенограма от 21 декември 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ЛЮБОМИР БОНЕВ, НИКОЛАЙ
ЦОНКОВ и НИКОЛАЙ ИВАНОВ
относно изпълнение на Регионален
план за развитие на Северен централен район, приет с Решение № 461
на Министерски съвет от 01.08.2013 г.
(стенограма от 21 декември 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ПЕТЪР ВИТАНОВ относно обществени поръчки с предмет пътно
поддържане (превантивно, текущо,
зимно и ремонтно-възстановителни
работи при аварийни ситуации), с
възложител Агенция „Пътна инфраструктура“ (стенограма от 21 декември 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ЛЮБОМИР БОНЕВ, НИКОЛАЙ
ЦОНКОВ и НИКОЛАЙ ИВАНОВ
относно изпълнение на Регионален
план за развитие на Северен централен район, приет с Решение № 461
на Министерски съвет от 01.08.2013 г.
(стенограма от 21 декември 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. АТАНАС СТОЯНОВ относно
осигуряване на средства за ремонт,
поддръжка и изграждане на пътища
в обл. Благоевград (стенограма от 14
декември 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ и РАДОСЛАВ СТОЙЧЕВ относно подготовката и обезпечаването на зимната
поддръжка на републиканската пътна мрежа на територията на зимните
курорти в страната (стенограма от 21
декември 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
КРИСТИНА СИДОРОВА относно
водоснабдяването на село Буря, об-
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щина Севлиево (стенограма от 21 декември 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ относно наложени финансови
корекции на общини в област Шумен за изпълнявани проекти от ОП
„Региони в растеж 2014-2020“ (стенограма от 21 декември 2018 г.).
Устен отговор в заседанието на
5 октомври 2018 г. на въпрос от н.п.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно прилагане на разпоредбите на Наредба
№ 4/14.09.2004г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за условията и реда за присъединавяне на потребителите и за
ползване на водоснабдителните и канализационни системи.
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Устен отговор в заседанието на
12 октомври 2018 г. на въпрос от н.п.
ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ относно готовността на ВиК сектора за кандидатстване по Оперативна програма
„Околна среда 2014 – 2020“.
Устен отговор в заседанието на
19 октомври 2018 г. на въпрос от н.п.
ПЕТЪР КЪНЕВ относно път II-99
„Царево – Малко Търново“ от км
56+860 до км 114+060, с обща дължина 57 км.
Устен отговор в заседанието на
12 октомври 2018 г. на въпрос от н.п.
НИКОЛАЙ ИВАНОВ и ИВАН ГЕНОВ относно ремонтно-възстановителни работи на моста над р. Ботуня,
край с. Краводер, път I-1, МонтанаВраца.

Устен отговор в заседанието на
5 октомври 2018 г. на въпрос от н.п.
СТЕФАН БУРДЖЕВ относно състоянието на пътната маркировка и
пътните знаци в регион Плевен.

Устен отговор в заседанието на
12 октомври 2018 г. на въпрос от н.п.
СТЕФАН БУРДЖЕВ относно пътната маркировка на път ІІІ-3005, с.
Ясен – с. Катунец, обл. Плевен и Ловеч.

Устен отговор в заседанието
на 5 октомври 2018 г. на въпрос от
н.п. ГЕОРГИ СТОИЛОВ и ПЕНЧО
МИЛКОВ относно състоянието на
второкласен път II-21 от републиканската пътна мрежа Русе-Силистра.

Устен отговор в заседанието на
19 октомври 2018 г. на въпрос от н.п.
КРУМ ЗАРКОВ, ГЕОРГИ СТОИЛОВ и ПЕНЧО МИЛКОВ относно
неотложен ремонт на пътища в общ.
Ветово, обл. Русе.

Устен отговор в заседанието на
12 октомври 2018 г. на въпрос от н.п.
ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ относно необходимостта от предприемане на
спешен и неоложен ремонт, реконструкция и рехабилитация на третокласен път „Юговски разклон – Лъки“
/ ІІІ-861 (Бачково – Хвойна) – Югово – Лъки – Джурково – местност
Здравец – местност Момина вода –
местност Рожен (Чепеларе – Соколовци), в общ. Лъки, обл. Пловдив до
границата с обл. Смолян.

Устен отговор в заседанието на
12 октомври 2018 г. на въпрос от н.п.
НИКОЛАЙ ИВАНОВ и ЦВЕТАН
ТОПЧИЕВ относно определяне на
изпълнител за допълнително проектиране и строителство на път I-1 (Е79), „Мездра – Ботевград“, лот 1 и 2.
Устен отговор в заседанието на
12 октомври 2018 г. на въпрос от н.п.
БЮРХАН АБАЗОВ относно необходимостта от предприемане на спешен
и неотложен ремонт, реконструкцията и рехабилитацията на Републикан-
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ски път III-2001, Писанец – Ветово
– Глоджево – Кубрат, преминаващ
през територията на общ. Ветово,
обл. Русе.

изоставането от страна на общините
за изработването, приемането и влизането в сила на Общи устройствени
планове (ОУП).

Устен отговор в заседанието на
19 октомври 2018 г. на въпрос от
н.п. ЛЮБОМИР БОНЕВ, ГЕОРГИ
СВИЛЕНСКИ и ДИМИТЪР ДАНЧЕВ относно ремонтните дейности
на пътната инфраструктура и съоръжения на Северна скоростна тангента.

Устен отговор в заседанието на
23 ноември 2018 г. на въпрос от н.п.
НИКОЛА ДИНКОВ и ВИОЛЕТА
ЖЕЛЕВА относно изграждането на
пречиствателни станции за манган в
общините от Хасковска област, разположени по поречието на р. Марица.

Устен отговор в заседанието на
19 октомври 2018 г. на въпрос от н.п.
ЕЛХАН КЪЛКОВ относно обезопасяването на кръстовища в община
Белица.

Устен отговор в заседанието на
23 ноември 2018 г. на въпрос от н.п.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно състоянието и необходимостта от ремонт
на третокласен път ІІІ-608, част от
Републиканската пътна мрежа на
България, преминаващ изцяло по
територията на обл. Стара Загора, в
участъка между с. Пъстрово и с. Съединение.

Устен отговор в заседанието на
9 ноември 2018 г. на въпрос от н.п.
ДОРА ЯНКОВА относно готовността
на Агенция „Пътна инфраструктура“
и фирмите, извършващи дейността
по зимната поддръжка на републиканската пътна мрежа за предстоящия зимен сезон.
Устен отговор в заседанието на
9 ноември 2018 г. на питане от н.п.
ДОРА ЯНКОВА относно политиката
на правителството за строителството,
реконструкцията, рехабилитацията и
стопанисването на републиканските
пътища – ІІІ клас.
Устен отговор в заседанието на
9 ноември 2018 г. на въпрос от н.п.
НИКОЛАЙ ТИШЕВ относно рехабилитация на пътя между кв. Банево, гр. Бургас и с. Изворище, общ.
Бургас.
Устен отговор в заседанието на
23 ноември 2018 г. на питане от н.п.
ЛЮБОМИР БОНЕВ и МАНОЛ ГЕНОВ относно политиката на Министерството на регионалното развитие
и благоустройството за справяне с

Устен отговор в заседанието на
23 ноември 2018 г. на въпрос от н.п.
НИКОЛАЙ ИВАНОВ и ИВАН ГЕНОВ относно аварийни ремонтновъзстановителни дейности на територията на общ. Криводол, обл. Враца.
Устен отговор в заседанието на
23 ноември 2018 г. на въпрос от н.п.
ДИМИТЪР БОЙЧЕВ и ДИАНА
САВАТЕВА относно извършването
на неотложни ремонти на пътни отсечки в Бургаски регион до края на
годината.
Устен отговор в заседанието на
23 ноември 2018 г. на въпрос от н.п.
КОЛЬО МИЛЕВ и ТАСКО ЕРМЕНКОВ относно състоянието на републикански път ІІ-53, участък с. Бяла
– гр. Сливен.
Устен отговор в заседанието на
14 декември 2018 г. на въпрос от н.п.
КРИСТИНА СИДОРОВА относно
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ремонт на републикански път III-609,
на територията на гр. Плачковци.
Устен отговор в заседанието
на 30 ноември 2018 г. на въпрос от
н.п. КОЛЬО МИЛЕВ и ТАСКО ЕРМЕНКОВ относно пречиствателна
станция за питейни води – гр. Сливен, подновяване на изграждането на
обекта.
Устен отговор в заседанието на
14 декември 2018 г. на питане от н.п.
ЛЮБОМИР БОНЕВ, НИКОЛАЙ
ЦОНКОВ, НИКОЛАЙ ИВАНОВ и
МАНОЛ ГЕНОВ относно политиката в областта на кадастъра – създаване и поддържане, обслужване на
граждани.
Устен отговор в заседанието на
14 декември 2018 г. на въпрос от н.п.
ДИМИТЪР ДАНЧЕВ и ЛЮБОМИР
БОНЕВ относно изпълнението на
законовите правила за устройство и
застрояване на Столична община.
Устен отговор в заседанието на
14 декември 2018 г. на въпрос от
н.п. БОРЯНА ГЕОРГИЕВА относно ограничение на автомагистрала
„Тракия“.
Устен отговор в заседанието на
21 декември 2018 г. на въпрос от н.п.
ИВАН ЧЕНЧЕВ относно липсата на
шумоизолираща стена и канализация
в с. Чурек, общ. Елин Пелин.
Устен отговор в заседанието на
21 декември 2018 г. на въпрос от
н.п. ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ и РАДОСЛАВ СТОЙЧЕВ относно път
ІІ-82 Боровец – Радуил – Костенец,
наложителни ремонтни дейности в
участъка между км 18 – 28.
Устен отговор в заседанието на
21 декември 2018 г. на въпрос от
н.п. ВАСИЛ АНТОНОВ относно изграждане на участък от АМ „Хемус“
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между Боаза и път І-5 Русе – Велико
Търново.
БИСЕР ПЕТКОВ,
министър на труда
и социалната политика:
Писмен отговор на въпрос от
н.п. МИЛКО НЕДЯЛКОВ относно
действия на Агенцията за социално
подпомагане (стенограма от 5 септември 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ и НИКОЛА
ДИНКОВ относно премахването на
подоходния критерий при определяне правото на месечни помощи за
отглеждане на дете до завършване
на средно образование (стенограма
от 21 септември 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА
относно проверки на Инспекция по
труда за спазване на чл. 302 от Кодекса на труда, във връзка с дуалното
обучение (стенограма от 12 октомври
2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно изчислени размери на някои пенсии
(стенограма от 12 октомври 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА
относно обявената обществена поръчка за разработване на методики
за медицинската експертиза и оценка
на работоспособността в изпълнение
на проект ВG05М9ОР001-3.010 „Експертиза на работоспособността“ по
Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“ 2014 – 2020 (стенограма от 19 октомври 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. АНТОН КУТЕВ относно дисциплинарното уволнение на Г.И.Р., глу-
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хоням служител на Университетската
ботаническа градина – Балчик (стенограма от 23 ноември 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ относно
изплатени през 2018 г. допълнителни
възнаграждения (стенограма от 7 декември 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно условията на труд и заплащането в сектора на текстилната промишленост в
България (стенограма от 21 декември 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. КРИСТИНА СИДОРОВА относно дирекция „Социално подпомагане“ – Габрово (стенограма от 14
декември 2018 г.).
Устен отговор в заседанието на 5
октомври 2018 г. на питане от н.п. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ, ГЕОРГИ ГЬОКОВ, ДОРА ЯНКОВА, ДРАГОМИР
СТОЙНЕВ, ИЛИЯН ТИМЧЕВ и
МИХАИЛ ХРИСТОВ относно стратегия на Министерството на труда и
социалната политика за компенсиране повишаването на цените на хляба
и стоките от първа необходимост.
Устен отговор в заседанието на
5 октомври 2018 г. на въпрос от н.п.
ВИОЛЕТА ЖЕЛЕВА и ГЕОРГИ
ГЬОКОВ относно целеви помощи за
отопление, промени в контекста на
енергийната бедност.
Устен отговор в заседанието на
9 ноември 2018 г. на въпрос от н.п.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно реалността на възможностите за интеграция,
трудова и социална, на хората, страдащите от деменция.
Устен отговор в заседанието на
23 ноември 2018 г. на въпрос от н.п.
ГАЛЯ ЖЕЛЯЗКОВА и ДИМИТЪР

ГЕЧЕВ относно повишение на цените на енергоизточниците и мерките,
които предприема държавата, за да
осигури необходимото за уязвимите
групи хора.
Устен отговор в заседанието на
23 ноември 2018 г. на въпрос от н.п.
КЛАВДИЯ ГРИГОРОВА-ГАНЧЕВА
и РУСЛАН ТОШЕВ относно интеграция на хората с увреждания на пазара на труда.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА,
министър на правосъдието:
Писмен отговор на въпрос от
н.п. КРИСТИАН ВИГЕНИН относно мерки в подкрепа на българските
граждани, осъдени или обвинени за
трафик на хора в Гърция (стенограма
от 5 септември 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ХРИСТИАН МИТЕВ относно
издаването на Наредба по чл. 450а,
ал.3 от Гражданския процесуален кодекс за електронни запори на банкови сметки (стенограма от 28 септември 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ЛЮБОМИР БОНЕВ относно
създаването, организацията и законовото изискване за двустранна връзка
между кадастъра и имотния регистър
(стенограма от 12 октомври 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. КРУМ ЗАРКОВ относно изпълнението на проект „Стратегически
реформи в Националното бюро за
правна помощ“ по приоритетна ос
№ 3 „Прозрачна и ефективна съдебна
система“, в частта му разработване и
внедряване на софтуерен продукт за
създаване на единна електронна система за правна помощ (стенограма
от 26 октомври 2018 г.).

Парламентарен контрол
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ДИМИТЪР БОЙЧЕВ и ДИАНА
ДИМОВА САВАТЕВА относно въвеждането на електронни проследяващи устройства за обвиняеми и
осъдени (стенограма от 7 декември
2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. КРУМ ЗАРКОВ относно изплатени през 2018 г. допълнителни възнаграждения (стенограма от 7 декември 2018 г.).
Устен отговор в заседанието на
19 октомври 2018 г. на въпрос от н.п.
ЛЮБОМИР БОНЕВ и ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ относно проблеми с функционирането на търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел,
поддържан от Агенцията по вписванията.
Устен отговор в заседанието на
19 октомври 2018 г. на въпрос от н.п.
НИКОЛАЙ ТИШЕВ относно отговор на министъра на правосъдието до
омбудсмана на Република България,
във връзка с жалба № 5432/2018 г. от
Николай Петков, заведеното наказателно производство от турската държава и действията, които българската държава ще предприеме за защита на четиримата гранични полицаи
защитили държавната граница през
2008 г.
Устен отговор в заседанието на
30 ноември 2018 г. на въпрос от н.п.
ИГЛИКА ИВАНОВА-СЪБЕВА относно проект „Укрепване на правния
и институционалния капацитет на съдебната система в сферата на правосъдието за деца“.
КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ,
министър на образованието
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и науката:
Писмен отговор на въпрос от
н.п. АТАНАС СТОЯНОВ относно
патриотичното образование и възпитание в училищата (стенограма от 5
септември 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ЙОРДАН МЛАДЕНОВ относно
обявяване на конкурс за директор на
СУ „Христо Ботев“ в град Септември
(стенограма от 21 септември 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. КРИСТИНА СИДОРОВА относно конкурс за заемане на длъжността
„директор“ на ПГИ „Рачо Стоянов“
– гр. Дряново (стенограма от 14 септември 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ТЕОДОРА ХАЛАЧЕВА относно
състояние на спортните бази в училищата на територията на Пловдив
област (стенограма от 5 октомври
2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА
относно дуалното обучение (стенограма от 12 октомври 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ИРЕНА АНАСТАСОВА относно
кадровото осигуряване на системата
на училищното и предучилищно образование и Министерството на образованието и науката (стенограма
от 19 октомври 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ЛАЛО КИРИЛОВ относно опростените дългове по Закона за кредитиране на студенти и докторанти
за периода 2010 – 2018 г. (стенограма
от 26 октомври 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ЛАЛО КИРИЛОВ относно предоставените кредити на студенти и
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докторанти по Закона за кредитиране на студенти и докторанти за периода 2010 – 2018 г (стенограма от 26
октомври 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ЛАЛО КИРИЛОВ относно предсрочно изискуемите кредити и задълженията, платени от държавата по
Закона за кредитиране на студенти и
докторанти за периода 2010 – 2018 г
(стенограма от 26 октомври 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п.
КРАСИМИР
БОГДАНОВ,
ЙОРДАН ЙОРДАНОВ, АТАНАС
СТОЯНОВ и МИЛЕН МИХОВ относно работата на работната група
за проверка на учебното съдържание
в учебниците от първи до дванадесети клас, съставена по настояване на
депутати от ВМРО (стенограма от 9
ноември 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. АНЕЛИЯ КЛИСАРОВА относно проверка от Комисията по академична етика относно дисертационния труд за научна степен „доктор на
науките“ и конкурса за заемане на
академичната длъжност „професор“
на проф. дн инж. Р. В. (стенограма
от 23 ноември 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ИРЕНА АНАСТАСОВА относно
изплатени през 2018 г. допълнителни
възнаграждения (стенограма от 7 декември 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. СТОЯН МИРЧЕВ относно Националния студентски дом (стенограма от 7 декември 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ЙОРДАН МЛАДЕНОВ относно
нарушения в Центъра за подкрепа на
деца със СОП , град Сърница (стенограма от 14 декември 2018 г.).

Устен отговор в заседанието на
5 септември 2018 г. на въпрос от н.п.
ДОНКА СИМЕОНОВА относно
нормативно регламентиране на подкрепа от личен асистент/придружител на децата и учениците в образователните институции.
Устен отговор в заседанието на
5 септември 2018 г. на въпрос от н.п.
ВЕСКА НЕНЧЕВА, ДОНКА СИМЕОНОВА, ИРЕНА АНАСТАСОВА и
СТОЯН МИРЧЕВ относно ролята
и дейността на обществените съвети
към училищата и детските градини.
Устен отговор в заседанието на
14 септември 2018 г. на питане от н.п.
ТАНЯ ПЕТРОВА относно преминаване на училищата към едносменен
режим.
Устен отговор в заседанието на
14 септември 2018 г. на въпрос от н.п.
ПЕТЪР ПЕТРОВ относно нерешени
проблеми с Регионално управление
на образованието – Сливен.
Устен отговор в заседанието на
9 ноември 2018 г. на въпрос от н.п.
ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ относно възможността за електронно обучение
на учениците.
Устен отговор в заседанието на
26 октомври 2018 г. на въпрос от
н.п. ЕЛЕНА АКСИЕВА относно нередности в учебник за 9 клас, които
противоречат на Конституцията на
Република България.
Устен отговор в заседанието на
9 ноември 2018 г. на въпрос от н.п.
НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА и
ДОНКА СИМЕОНОВА относно необходимостта от педагогически съветници, психолози, ресурсни учители и логопеди на предучилищното и
училищното образование в малките
населени места.

Парламентарен контрол
Устен отговор в заседанието на
9 ноември 2018 г. на въпрос от н.п.
АНЕЛИЯ КЛИСАРОВА и ИРЕНА
АНАСТАСОВА относно проблеми
при организирането и провеждането
на ученически екскурзии.
Устен отговор в заседанието на
9 ноември 2018 г. на въпрос от н.п.
ИРЕНА АНАСТАСОВА относно регулиран прием на ученици в първи
клас.
Устен отговор в заседанието на
30 ноември 2018 г. на въпрос от н.п.
РАДОСТИН ТАНЕВ и ГАЛЯ ЖЕЛЯЗКОВА относно насърчаване на
дигитализацията в българските училища.
Устен отговор в заседанието
на 30 ноември 2018 г. на въпрос от
н.п. СТАНИСЛАВА СТОЯНОВА и
ТАНЯ ПЕТРОВА относно промяна
в Наредбата за приобщаващо образование.
КИРИЛ АНАНИЕВ,
министър на здравеопазването:
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно организацията нa дейността на детските кухни, необходимост от промени
в правилата за регистрация на желаещите и получаването на храна за
неорганизиран контингент деца (стенограма от 14 септември 2018 г.).
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помощ Хасково за сформиране на
допълнителен екип към филиала в
гр. Тополовград (стенограма от 28
септември 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА
относно прехвърлянето на Изпълнителна агенция „Медицински одит“,
като щат и бюджет, към системата
на НЗОК (стенограма от 5 октомври
2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА
относно участието на Министерство
на здравеопазването в проект ВG05М9ОР001-3.010 „Експертиза на работоспособността“ по Оперативна
програма „Развитие на човешките
ресурси“ 2014 -2020, с бенефициент
Министерство на труда и социалната
политика, съфинансирана от Европейския социален фонд (стенограма
от 19 октомври 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ЦВЕТАН ТОПЧИЕВ относно
Центъра за хемодиализа в МБАЛ
„Св. Петка“ – гр. Видин (стенограма
от 26 октомври 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. СТЕФАН БУРДЖЕВ относно
липсата на скъпоструващи лекарства
за Диабет тип 2 в аптечната мрежа
(стенограма от 9 ноември 2018 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно степента
на риска от по-масово разпространение на заболяването „западнонилска
треска“ у нас (стенограма от 14 септември 2018 г.).

Писмен отговор на въпрос от
н.п. ФИЛИП ПОПОВ и ЦВЕТАН
БОРИСОВ ТОПЧИЕВ относно отделение по хемодиализа в МБАЛ,
„Света Петка“ Видин и финансовото
състояние на болницата (стенограма
от 26 октомври 2018 г.).

Писмен отговор на въпрос от
н.п. НИКОЛА ДИНКОВ относно
отпускане на допълнителни бройки
към Център за спешна медицинска

Писмен отговор на въпрос от
н.п. ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА и
НИКОЛАЙ ИВАНОВ относно осигуряването на гр. Генерал Тошево и
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още 40 села с линейки за спешната
медицинска помощ (стенограма от 9
ноември 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
АНЕЛИЯ КЛИСАРОВА, ГЕОРГИ
ЙОРДАНОВ и ИЛИЯН ТИМЧЕВ
относно изпълнението на бюджета
на Националната здравноосигурителна каса за деветмесечието на 2018г
(стенограма от 9 ноември 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ПЕНЧО МИЛКОВ относно осигуряване на необходимите средства
за завършване на сградата на РЗИ
– Русе и осигуряване на необходими
МПС за РЗИ – Русе (стенограма от 9
ноември 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно финансовото състояние и проблемите
на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ – Стара Загора (стенограма от
23 ноември 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ и ИЛИЯН ТИМЧЕВ относно дължимите
от държавата здравноосигурителни
вноски за бюджета на НЗОК по категории съгласно чл. 40 от Закона за
здравното осигуряване (стенограма
от 23 ноември 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ИЛИЯН ТИМЧЕВ относно изплатени през 2018 г. допълнителни
възнаграждения (стенограма от 7 декември 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ЛЮБОМИР БОНЕВ относно
качеството на водата, която е предназначена за питейни нужди на територията на всички общини в област
Перник (стенограма от 21 декември
2018 г.).

Устен отговор в заседанието на
28 септември 2018 г. на въпрос от
н.п. АНТОН КУТЕВ относно реализиране на съвместна дейност с трансплантационните центрове в Европа
на базата на двустранни и многостранни споразумения.
Устен отговор в заседанието на
28 септември 2018 г. на въпрос от
н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ, ВИОЛЕТА
ЖЕЛЕВА и НИКОЛА ДИНКОВ относно установена наднормена концентрация на уран в питейната вода
в град Харманли и други населени
места в общината.
Устен отговор в заседанието на
28 септември 2018 г. на въпрос от
н.п. ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ относно състояние на родилната помощ в
България.
Устен отговор в заседанието на
12 октомври 2018 г. на въпрос от н.п.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно просрочени задължения на/към Националната здравноосигурителна каса към/
от чужди държави и фондове.
Устен отговор в заседанието на
12 октомври 2018 г. на въпрос от
н.п. СЛАВЧО ВЕЛКОВ относно неправомерни действия на управителя
на Балнеологичен център „Камена“
ЕАД – Велинград и създаденото,
вследствие на действията є на обществено настроение в общ. Велинград.
Устен отговор в заседанието на
12 октомври 2018 г. на въпрос от н.п.
ИЛИЯН ТИМЧЕВ, ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ и АНЕЛИЯ КЛИСАРОВА
относно продължаващите проблеми,
свързани със структурата и организацията на работата в Районните здравни инспекции.
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Устен отговор в заседанието на
12 октомври 2018 г. на въпрос от
н.п. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ, ИЛИЯН
ТИМЧЕВ и АНЕЛИЯ КЛИСАРОВА
относно необходими спешни мерки
за държавните центрове по хемодиализа.
Устен
9 ноември
МИХАИЛ
тър „Фонд

отговор в заседанието на
2018 г. на въпрос от н.п.
ХРИСТОВ относно ценза лечение на деца“.

Устен отговор в заседанието на
9 ноември 2018 г. на въпрос от н.п.
ТОДОР БАЙЧЕВ и ЦВЕТАН ТОПЧИЕВ относно възможности за осигуряване на спешна медицинска помощ.
Устен отговор в заседанието на
30 ноември 2018 г. на въпрос от н.п.
ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ относно построяването на национална педиатрична болница.
Устен отговор в заседанието на
30 ноември 2018 г. на въпрос от н.п.
АЛЕКСАНДЪР
АЛЕКСАНДРОВ
относно Отчета за контролната дейност на НЗОК за деветмесечието на
2018 г.
Устен отговор в заседанието на
30 ноември 2018 г. на въпрос от н.п.
ВЕНКА СТОЯНОВА относно политики за интервенции в ранно детско
развитие.
Устен отговор в заседанието на
30 ноември 2018 г. на въпрос от н.п.
СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ относно състояние на Центровете за
спешна помощ в общините от област
Перник.
Устен отговор в заседанието на
30 ноември 2018 г. на въпрос от н.п.
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ и ИЛИЯН
ТИМЧЕВ относно продължаващото
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нарастване на дълговете на българските болници.
Устен отговор в заседанието на
14 декември 2018 г. на въпрос от
н.п. КОЛЬО МИЛЕВ и ТАСКО ЕРМЕНКОВ относно „Специализирана
болница за активно лечение на белодробни болести – Сливен“ ЕООД,
прекратено чрез ликвидация.
Устен отговор в заседанието на
14 декември 2018 г. на въпрос от н.п.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно лечението на заболяването „Синдром на
Силвър-Ръсел“.
Устен отговор в заседанието на
14 декември 2018 г. на въпрос от н.п.
ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ относно състава на регистри на пациентите с
различни заболявания в България.
ЛИЛЯНА ПАВЛОВА,
министър за Българското
председателство на Съвета
на Европейския съюз 2018:
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ИВАН ЧЕНЧЕВ относно Българското председателство на Съвета
на Европейския съюз 2018, отчет на
разходите (стенограма от 9 ноември
2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. КРИСТИАН ВИГЕНИН относно изплатени през 2018 г. допълнителни възнаграждения (стенограма
от 7 декември 2018 г.).
БОИЛ БАНОВ,
министър на културата:
Писмен отговор на въпрос от
н.п. АТАНАС СТОЯНОВ относно
развитие на читалищното дело и подпомагане на читалищата в България
(стенограма от 5 септември 2018 г.).
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Писмен отговор на въпрос от
н.п. СТОЯН МИРЧЕВ относно дейността на българските културни институти в чужбина за периода януари
2017 г. – юни 2018 г. (стенограма от
14 септември 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. СТОЯН МИРЧЕВ относно финансиране на изложба от Българския
културен институт в Лондон (стенограма от 14 септември 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ЕМИЛИЯ СТАНЕВА-МИЛКОВА относно програмата „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“ (стенограма от 5 октомври 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. АНТОН КУТЕВ относно изплатени през 2018 г. допълнителни възнаграждения (стенограма от 7 декември 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ относно
изпълненията на финансовите параметри на решенията на Министерски
съвет за Многогодишна програма
/2015-2019 / за подкрепа на избрания
за Европейска столица на културата
български град – Пловдив и за етапа на изпълнение на строителството
и рехабилитирането на включените
обекти със средства от държавния
бюджет (стенограма от 7 декември
2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ЛЮБОМИР БОНЕВ относно
състояние на паметниците на културата от национално значение в област Перник (стенограма от 21 декември 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
МИЛЕН МИХОВ относно ритмично
изплащане на разходите в системата

на сценичните изкуства (стенограма
от 21 декември 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ТЕОДОРА ХАЛАЧЕВА относно
инициативата „Пловдив – европейска
столица на културата 2019“ (стенограма от 21 декември 2018 г.).
Устен отговор в заседанието на
14 септември 2018 г. на въпрос от н.п.
ВЕЛИСЛАВА КРЪСТЕВА относно
административна сграда, ул. „Г. Бенковски“ № 1-3, част от архитектурен
паметник на културата от Национално значение.
Устен отговор в заседанието на
12 октомври 2018 г. на въпрос от н.п.
КРИСТИНА СИДОРОВА относно
бъдеще на сграда на Кинотеатър,
бивш „Модерен театър“, гр. София,
бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 26,
(идентификатор № 68134.401.258)
кв. 28.
Устен отговор в заседанието на
12 октомври 2018 г. на въпрос от н.п.
КРУМ ЗАРКОВ относно финансовите трудности на Държавна опера
– Русе и мерките за тяхното преодоляване.
Устен отговор в заседанието на
12 октомври 2018 г. на въпрос от н.п.
КРИСТИНА СИДОРОВА относно
състояние на паметник на Свободата
на връх Свети Никола.
Устен отговор в заседанието на
23 ноември 2018 г. на въпрос от н.п.
КРАСЕН КРЪСТЕВ и КАЛИН ВАСИЛЕВ относно къщата музей „В.
Левски „, с. Батулци, общ. Ябланица,
обл. Ловеч.
Устен отговор в заседанието на
7 декември 2018 г. на въпрос от н.п.
ЕВГЕНИ БУДИНОВ относно напредъка на България в областта на за-
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щитата на интелектуалната собственост.
Устен отговор в заседанието на
7 декември 2018 г. на въпрос от н.п.
ЕВГЕНИ БУДИНОВ относно предоставяне на статут на недвижими
културни ценности.
Устен отговор в заседанието на
23 ноември 2018 г. на въпрос от н.п.
ИВАН ЧЕНЧЕВ относно спешна
реставрация на паметника на Георги
Бенковски в Копривщица.
Устен отговор в заседанието на
30 ноември 2018 г. на въпрос от н.п.
СТОЯН МИРЧЕВ относно проблеми
със съгласувателния режим в Националния археологически резерват „Античен и средновековен град Дуросторум – Дръстър“, област Силистра.
Устен отговор в заседанието на
30 ноември 2018 г. на въпрос от н.п.
АЛЕКСАНДЪР СИМОВ и НОНА
ЙОТОВА относно скандален пърформанс в Националната художествена галерия.
Устен отговор в заседанието на
21 декември 2018 г. на въпрос от н.п.
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ относно изграждане на оперна зала в гр. Пловдив.
НЕНО ДИМОВ,
министър на околната
среда и водите:
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ЕЛЕНА АКСИЕВА относно замърсяване на околната среда, вследствие на дейността на кариера в с.
Белащица (стенограма от 21 септември 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ,
ЛЮБОМИР БОНЕВ относно изгра-
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дена през 2017 г., чрез Предприятие
за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/,
нова канализация в кв. „Делниче“,
гр. Батановци, община Перник (стенограма от 14 септември 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно концесия
за добив на подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали
– варовици и доломити, от находище
„Кереч Търла“, участък „Кереч Търла – запад“ и участък „Кереч Търла
– изток“, разположено в землището
на с. Едрево, община Николаево и в
землищата на с. Братя Кунчеви и с.
Оряховица, община Стара Загора, на
„АС – Стоунс“ ООД, Пловдив (стенограма от 21 септември 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. АЛЕКСАНДЪР САБАНОВ относно нападение на дървесни видове
от вредители (стенограма от 21 септември 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. РАДОСТИН ТАНЕВ относно
процедура по предоставяне на концесия за добив на подземни богатства
– строителни материали от находище „Киреч Търла“ (стенограма от 21
септември 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ГЕОРГИ СТОИЛОВ и ИВАН
ДИМОВ ИВАНОВ относно претоварна станция оборудвана с инсталация за сепариране на рециклируеми
отпадъци от твърди битови отпадъци
в общ. Попово (стенограма от 12 октомври 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ относно
разрешителни за водовземане за поене на животни от подземни води в с.
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Караманово, общ. Ценово, обл. Русе
(стенограма от 12 октомври 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ГЕОРГИ СТОИЛОВ и ИВАН
ДИМОВ ИВАНОВ относно количествата инфилтрат-течна и твърда
фази, генерирани в инсталация за
„Биогаз“ на площадката на „Градус
2“ ООД, гр. Нова Загора, вложен в
земеделските земи (стенограма от 12
октомври 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. АХМЕД АХМЕДОВ и ИХСАН
ХАККЪ относно мерки срещу замърсяването на въздуха в гр. Разград
(стенограма от 12 октомври 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ГЕОРГИ СТОИЛОВ и ИВАН
ДИМОВ ИВАНОВ относно капацитети на съоръженията за съхранение на оборски тор в животновъдни
обекти с Рег. №:7327-0119, 7330-0002,
7400-0001, 7445-0249, 7477-0140, 73320001, 7532-0531, 7288-0092, 7239-0054,
7168-0010, 7171-0074, 7167-0099, 73400106, 707-0074, 7060-0325, 7570-0575,
7583-0195 (стенограма от 12 октомври 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ГЕОРГИ СТОИЛОВ и ИВАН
ДИМОВ ИВАНОВ относно зачестили оплаквания и притеснения относно дейността на производствени
съоръжения на фирма „Авалон Индъстри“ АД в с. Ряхово, общ. Сливо
поле, обл. Русе (стенограма от 12 октомври 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ЛЮБОМИР БОНЕВ относно
реализиране на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“
(стенограма от 12 октомври 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ГЕОРГИ СТОИЛОВ и ИВАН ДИ-

МОВ ИВАНОВ относно производство на „нестандартен компост“ на
площадката на „Е. Миролио“ ЕАД,
в с. Еленово, общ. Нова Загора, обл.
Сливен от „специален неопасен отпадък“ с код 04 02 20 (стенограма от 26
октомври 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ГЕОРГИ СТОИЛОВ и ИВАН
ДИМОВ ИВАНОВ относно съхранение на течна торова фракция (стенограма от 9 ноември 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ГЕОРГИ СТОИЛОВ и ИВАН
ДИМОВ ИВАНОВ относно предадени количества „компост“ произведен на площадката за компостиране
в с. Еленово, община Нова Загора,
обл. Сливен към депо за отпадъци
гр. Добрич (стенограма от 9 ноември
2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. РАДОСТИН ТАНЕВ относно
рекултивация на нерегламентирани
сметища в област Стара Загора (стенограма от 9 ноември 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ГЕОРГИ СТОИЛОВ, ЛЮБОМИР БОНЕВ и ИВАН ДИМОВ
ИВАНОВ относно договор за безвъзмездна помощ за Изграждане на
регионална система за управление на
отпадъци в регион Перник, съгласно
проект № DIR-592115-1-11, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2007 – 2013 г. с бенефициент община Перник (стенограма от 9
ноември 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ГЕОРГИ СТОИЛОВ и ИВАН
ДИМОВ ИВАНОВ относно отпадък
с код 07 05 10* – приет и утилизиран чрез изгаряне на площадката на
„Грийнбърн“ ЕООД, гр. Разград в пе-
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риода от 22.08.2017 г. до 01.05.2018 г.
(стенограма от 9 ноември 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. МАНОЛ ГЕНОВ и ЛЮБОМИР
БОНЕВ относно броя и размера на
финансовите корекции по ОП „околна среда 2014-2020 г.“ и конкретните
общини на които са наложени тези
корекции (стенограма от 16 ноември
2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ГЕОРГИ СТОИЛОВ и ИВАН
ДИМОВ ИВАНОВ относно предадени производствени отпадъци, генерирани от дейността на „Биовет“ АД
през клон Разград на фирми, притежаващи необходимите разрешителни документи, издадени по реда на
Закона за управление на отпадъците
(стенограма от 23 ноември 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ГЕОРГИ СТОИЛОВ и ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ относно въвеждане
в редовна експлоатация на Пречиствателна станция за отпадни води на
площадката на „Амилум България“
ЕАД, гр. Разград (стенограма от 23
ноември 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно качеството на атмосферния въздух (пропуски
в изпълнението на Решение на Съда
на ЕС срещу България за неспазване
на европейските норми за чистота на
въздуха) (стенограма от 7 декември
2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. КРУМ ЗАРКОВ относно изплатени през 2018 г. допълнителни възнаграждения (стенограма от 30 ноември 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. СТЕФАН БУРДЖЕВ относно
изпускането на отпадъчни води от
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промишлената инсталация на фирма
„Клеърс“ ЕООД (стенограма от 14
декември 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА и ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ относно контролът за опазване
на околната среда и регистрираните
обекти за обезвреждане на животински отпадъци (стенограма от 14 декември 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ГЕОРГИ СТОИЛОВ и ИВАН
ДИМОВ ИВАНОВ относно съхранение на отпадъци, генерирани от дейността на „Биовет“ АД, клон Разград
(стенограма от 14 декември 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ГЕОРГИ СТОИЛОВ и ИВАН
ДИМОВ ИВАНОВ относно предадени производствени отпадъци генерирани от дейността на „Грийнбърн“
ЕООД на площадка гр. Разград, на
фирми, притежаващи необходимите
разрешителни документи издадени
по реда на Закона за управление на
отпадъците (стенограма от 14 декември 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ГЕОРГИ СТОИЛОВ, СТАНИСЛАВ
ВЛАДИМИРОВ и ЛЮБОМИР БОНЕВ относно договор за безвъзмездна помощ № DIR-592115-1-11 „Изграждане на регионална система за
управление на отпадъците в регион
Перник по Оперативна програма
„Околна среда“ 2007-2013 г. с бенефициент община Перник (стенограма от 14 декември 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ГЕОРГИ СТОИЛОВ и ИВАН
ДИМОВ ИВАНОВ относно образувани, депонирани, предадени на фирми притежаващи необходимите доку-
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менти, издадени по реда на Закона за
управление на отпадъците и обезвредените чрез изгаряне на класифицирани като опасни отпадъци генерирани от „Биовет“ АД клон Разград
(стенограма от 14 декември 2018 г.).
Устен отговор в заседанието на
5 септември 2018 г. на въпрос от н.п.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ
относно отсечени 44 броя орехови
дървета в общ. Шумен.
Устен отговор в заседанието на
21 септември 2018 г. на въпрос от
н.п. ПЕНЧО МИЛКОВ относно изграждане на канализация в кварталите Средна кула и Долапите на град
Русе.
Устен отговор в заседанието на
21 септември 2018 г. на въпрос от
н.п. ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ относно чистотата на въздуха в Република
България.
Устен отговор в заседанието на
21 септември 2018 г. на въпрос от
н.п. НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА
относно проект „Екологосъобразно
обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за
растителна защита с изтекъл срок на
годност“ по Българско-Швейцарската програма за сътрудничество в община Стрелча.
Устен отговор в заседанието на
5 октомври 2018 г. на въпрос от н.п.
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА относно чистотата на въздуха в гр. Разград.
Устен отговор в заседанието на
16 ноември 2018 г. на въпрос от н.п.
ДЕСИСЛАВА ТОДОРОВА и АЛЕКСАНДЪР МАЦУРЕВ относно изпълнението на приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния
въздух“.

Устен отговор в заседанието на
16 ноември 2018 г. на въпрос от н.п.
АТАНАС СТОЯНОВ относно изпълнение на целите за масово разпространените отпадъци.
Устен отговор в заседанието на
16 ноември 2018 г. на въпрос от н.п.
ПЕНЧО МИЛКОВ, ГЕОРГИ СТОИЛОВ и КРУМ ЗАРКОВ относно
мерки за осигуряване чистота на атмосферния въздух в Русе.
Устен отговор в заседанието на
14 декември 2018 г. на въпрос от н.п.
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ относно стратегията на Министерството на околната среда и водите за преодоляване
на високите нива на замърсеност с
фини прахови частици в гр. Пловдив,
и последиците от това.
РУМЕН ПОРОЖАНОВ,
министър на земеделието,
храните и горите:
Писмен отговор на въпрос от
н.п. БЮРХАН АБАЗОВ относно
придвижване на животни и консумация на месо при условията на заболяването чума по дребни преживни
животни (овце и кози) (стенограма
от 5 септември 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. АЛЕКСАНДЪР САБАНОВ относно нападение на дървесни видове
от вредители (стенограма от 21 септември 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА, ГЕОРГИ ТЪРНОВАЛИЙСКИ и
СТЕФАН БУРДЖЕВ относно проведена инвентаризация на активите на
„Напоителни системи“ ЕАД (стенограма от 21 септември 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА и АСЯ
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ПЕЕВА относно подкрепа на пчеларството и спазване на Наредба №13 за
мерките за опазването на пчелите и
пчелните семейства от отравяне (стенограма от 21 септември 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
КРИСТИНА СИДОРОВА относно
включване на ваксината срещу Кутреска в държавната профилактична
програма за 2019 г (стенограма от 28
септември 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. БЮРХАН АБАЗОВ и ЕРОЛ
МЕХМЕД относно определяне цената на поливната вода от „Напоителни системи“ ЕАД – клон Хасково, за
поливен сезон 2018г (стенограма от
28 септември 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. КРИСТИНА СИДОРОВА относно брой регистрирани животновъдни обекти по чл. 137 от Закон за
ветеринарномедицинската
дейност
на територията на област Габрово
(стенограма от 28 септември 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. НИКОЛАЙ ЦОНКОВ относно
разработване и приемане и областни
планове за развитие на горските територии (стенограма от 28 септември
2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ПЕНЧО МИЛКОВ и СТОЯН
МИРЧЕВ относно Проект на Заповед за ограничаване на груповия лов
на дива свиня във връзка със заболяването на Африканска чума по
свинете (стенограма от 5 октомври
2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ относно водовземане от подземни води
в с. Караманово, община Ценово, об-
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ласт Русе (стенограма от 5 октомври
2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ГЕОРГИ СТОИЛОВ и ИВАН
ДИМОВ ИВАНОВ относно количествата инфилтрат – течна и твърда
фази, генерирани в инсталация за
„Биогаз“ на площадката на „Градус
2“ ООД, гр. Нова Загора, вложен в
земеделските земи (стенограма от 12
октомври 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ГЕОРГИ СТОИЛОВ и ИВАН
ДИМОВ ИВАНОВ относно брой
свине отглеждани през стопанските
години от 2012 до 2017 г в животновъден обект с рег. номер № 9144-0461
(стенограма от 12 октомври 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
КРИСТИАН ВИГЕНИН относно дезинфекция на влизащите в страната
автомобили на ГКПП (стенограма от
19 октомври 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. СТОЯН МИРЧЕВ относно незаконна сеч на територията на общ.
Дулово, Силистренска област (стенограма от 19 октомври 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ГЕОРГИ СТОИЛОВ и ИВАН
ДИМОВ ИВАНОВ относно вложени
количества компост произведен от
отпадък с код 15 02 03, генериран от
„Амилум България“ ЕАД (стенограма от 19 октомври 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ относно съхранение на торови маси
в животновъдните обекти в и извън
регулация в селата Караманово и
Пиперково, общ. Ценово, обл. Русе
(стенограма от 19 октомври 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ЗАПРЯН ЯНКОВ относно последния
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прием по мярка 4.2 от Програмата за
развитие на селските райони (стенограма от 12 октомври 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ГЕОРГИ СТОИЛОВ и ИВАН
ДИМОВ ИВАНОВ относно вложени
количества компост, произведен от
„Е. Миролио“ ЕАД, на площадката
в с. Еленово, общ. Нова Загора, обл.
Сливен, в площи за отглеждане на
зърнени култури и лозя (стенограма
от 19 октомври 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. РУМЕН ГЕОРГИЕВ относно
производството на зърнени култури
за реколти 2015, 2016, 2017 и 2018г
(стенограма от 19 октомври 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ и СВЕТЛА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно осъществяване
на дейности по обезвреждане на животински отпадъци (стенограма от 26
октомври 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ГЕОРГИ СТОИЛОВ и ИВАН
ДИМОВ ИВАНОВ относно съхранение на течна торова фракция (стенограма от 9 ноември 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. РАДОСТИН ТАНЕВ относно
сключени договори на община Чирпан с Държавен фонд „Земеделие“ за
безвъзмездна финансова помощ (стенограма от 9 ноември 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ГЕОРГИ СТОИЛОВ и ИВАН
ДИМОВ ИВАНОВ относно третиране на земеделски земи с „компост“,
произведен от отпадък с код 15 02
03 (абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни
облекла, различни от упоменатите в

15 02 02) (стенограма от 9 ноември
2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ГЕОРГИ СТОИЛОВ и ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ относно установени
неправомерни действия и издаване
на документи с невярно съдържание
(стенограма от 9 ноември 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. РАДОСТИН ТАНЕВ относно
подписани проекти за общините от
област Стара Загора (стенограма от
9 ноември 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ относно резултатите от проверката на
място (ПнМ) извършена от служители на Дирекция „Технически инспекторат“ към Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) през м. септември и м.
октомври 2018 г. относно изпълнение
на Договор № 18/121/06803 (стенограма от 9 ноември 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ГЕОРГИ СТОИЛОВ и ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ относно продадени
за оползотворявани в земеделието 80
863,48 тона течна фракция и 18 201,80
тона твърда торова фракция генерирани в инсталация за „Биогаз“ на
„Енерджи 2“ – Нова Загора през периода от 01.04.2015 г. до 01.09.2018 г.
(стенограма от 9 ноември 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ЕЛЕНА АКСИЕВА относно несъответствия в Правилника за прилагане
на Закона за опазване на земеделските земи с други ресорни институции
(стенограма от 9 ноември 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ относно съхранение на течна фракция оборски тор, отпадащ от 35 046
свине в животновъден обект с рег.
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№7069А-0001 (стенограма от 9 ноември 2018 г.).

агенция по безопасност на храните
(стенограма от 7 декември 2018 г.).

Писмен отговор на въпрос от
н.п. ГЕОРГИ СТОИЛОВ и ИВАН
ДИМОВ ИВАНОВ относно съхранение на течна фракция оборски тор,
отпадащ от 36 607 свине в животновъден обект с рег. №7400А-0495 (стенограма от 9 ноември 2018 г.).

Писмен отговор на въпрос от
н.п. БЮРХАН АБАЗОВ и ИМРЕН
МЕХМЕДОВА относно предстоящ
програмен период и бъдеща обща
селскостопанска политика (стенограма от 30 ноември 2018 г.).

Писмен отговор на въпрос от
н.п. СВЕТЛА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА и ГЕОРГИ СТОИЛОВ относно контрола за изпълнението на изискванията на наредбата за доставка
на плодове, зеленчуци и на мляко и
млечни продукти в учебните заведения – схемите „Училищен плод“ и
„Училищно мляко“ (стенограма от 9
ноември 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
СТОЯН МИРЧЕВ относно незаконна сеч в Държавно горско стопанство
Дулово, Силистренска област (стенограма от 16 ноември 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. СВЕТЛА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА и ГЕОРГИ СТОИЛОВ относно несъответствия в изискванията на
наредбата за доставка на плодове, зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – схемите
„Училищен плод“ и „Училищно мляко“ и одобрените кандидати по нея
(стенограма от 23 ноември 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ХРИСТО ПРОДАНОВ относно
изплатени през 2018 г. допълнителни
възнаграждения (стенограма от 7 декември 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. КРИСТИАН ВИГЕНИН относно изплатени през 2018 г. допълнителни възнаграждения в Българска

Писмен отговор на въпрос от
н.п. НИКОЛАЙ ИВАНОВ относно
осигуряване на спазването на нормите за отглеждане на животни (стенограма от 7 декември 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ГЕОРГИ СТОИЛОВ и ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ относно съхранение
на количествата течен инфилтрат, генерирани от инсталацията за биогаз,
преработваща текущата оборска тор,
генерираща се в животновъдни обекти с № 3667-0015, 3667-0016 и 36670071 в село Добри Дол, община Лом,
област Монтана (стенограма от 7 декември 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ХРИСТО ПРОДАНОВ относно
разпореждането с активите на „Врана“ ЕАД – гр. София (стенограма от
21 декември 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
АЛЕКСАНДЪР САБАНОВ относно
мери и пасища в област Силистра
(стенограма от 11 януари 2019 г.).
Устен отговор в заседанието на
21 септември 2018 г. на въпрос от н.п.
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА и НИКОЛАЙ ПЕНЕВ относно
изпълнение на оперативна програма
„Морско дело и рибарство“.
Устен отговор в заседанието на
21 септември 2018 г. на въпрос от н.п.
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно финансовото състояние
на „Напоителни системи“ ЕАД.
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Устен отговор в заседанието на
21 септември 2018 г. на въпрос от
н.п. НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА
и ДАНИЕЛ ЙОРДАНОВ относно
мерки, визия и осигуряване на надлежната защита на защитена местност „Клептуза“, общ. Велинград.
Устен отговор в заседанието на
5 октомври 2018 г. на питане от н.п.
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно спазване на изискванията
на Наредбата за условията и реда за
възлагане изпълнението на дейности
в горските територии – държавна и
общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски
продукти.
Устен отговор в заседанието на
5 октомври 2018 г. на въпрос от н.п.
ПЕНЧО МИЛКОВ относно мерки за
недопускане на заболяването африканска чума по свинете в България.
Устен отговор в заседанието на
21 септември 2018 г. на въпрос от
н.п. КРИСТИАН ВИГЕНИН относно невярна, неадекватна и подвеждаща информация, изпратена от Българската агенция по безопасност на
храните до Световната организация
по здравеопазване на животните.
Устен отговор в заседанието на
21 септември 2018 г. на въпрос от н.п.
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА и РУМЕН ГЕОРГИЕВ относно
проблеми при тютюнопроизводството и мерките, които Министерство
на земеделието, храните и горите
предприема за тяхното решаване.
Устен отговор в заседанието на
5 октомври 2018 г. на питане от н.п.
ДИАНА САВАТЕВА и ДИМИТЪР
БОЙЧЕВ относно преодоляването
на последствията от чумата по дребните преживни животни в областите

Бургас и Ямбол и позицията на Министерството на земеделието, храните и горите за развитието на животновъдството в Странджа.
Устен отговор в заседанието на
5 октомври 2018 г. на въпрос от н.п.
РУМЕН ГЕОРГИЕВ относно измерване степента на интегрираност на
аграрната политика на Министерство
на земеделието, храните и горите
чрез добавената стойност и заетостта.
Устен отговор в заседанието на
5 октомври 2018 г. на въпрос от н.п.
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА, ДОРА ЯНКОВА и ЛАЛО КИРИЛОВ относно осигуряване на дърва за огрев за населението за предстоящия зимен сезон.
Устен отговор в заседанието на
19 октомври 2018 г. на въпрос от н.п.
КРИСТИАН ВИГЕНИН относно неспособността на Българската агенция по безопасност на храните да се
справи с последиците от обявената
зараза от чума по дребните преживни животни в България.
Устен отговор в заседанието на
19 октомври 2018 г. на въпрос от н.п.
КРИСТИАН ВИГЕНИН относно
тревожна информация, съдържаща
се в писмо на Българската агенция
по безопасност на храните (БАБХ)
до Сотир Цацаров, главен прокурор
и Цецка Цачева, министър на правосъдието.
Устен отговор в заседанието на
19 октомври 2018 г. на въпрос от н.п.
РУМЕН ГЕОРГИЕВ относно структурата на стойността на брутната
продукция от отрасъл „Селско стопанство“ за периода 2014 – 2016 г., %.
Устен отговор в заседанието на
19 октомври 2018 г. на въпрос от н.п.
ИРЕНА АНАСТАСОВА относно
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проблеми при прилагането на схемата за доставка на мляко и млечни
продукти на учениците в учебните
заведения.

в училища в гр. София по схемата
за предоставяне на мляко и млечни
продукти в учебните заведения – схема „Училищно мляко“.

Устен отговор в заседанието на
19 октомври 2018 г. на въпрос от н.п.
КРИСТИАН ВИГЕНИН относно
преднамерен отказ на Българската
агенция по безопасност на храните
да вземе втори проби за наличие на
чума по дребните преживни животни
от животновъден обект в с. Болярово.

Устен отговор в заседанието на
23 ноември 2018 г. на въпрос от н.п.
ЙОРДАН МЛАДЕНОВ относно разпространяване на инфлуенца по птиците.

Устен отговор в заседанието на
30 ноември 2018 г. на въпрос от н.п.
РУМЕН ГЕОРГИЕВ относно развитието на сектор „Свиневъдство“ в
България.
Устен отговор в заседанието на
14 декември 2018 г. на въпрос от н.п.
ВЕЛИСЛАВА КРЪСТЕВА относно
спешни мерки за решаване на проблем със запушен дренажен канал в
гр. Койнаре, общ. Червен бряг, довел
до наводняване на домовете на живущи в кв. „Вапцаров“.
Устен отговор в заседанието на
23 ноември 2018 г. на въпрос от н.п.
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА и ГЕОРГИ СТОИЛОВ относно
проблеми при изпълнението на договори, сключени от Държавен фонд
„Земеделие“ с доставчици по схемите „Училищен плод“ и „Училищно
мляко“.
Устен отговор в заседанието на
23 ноември 2018 г. на въпрос от н.п.
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно финансовото състояние
на Селскостопанска академия.
Устен отговор в заседанието на
23 ноември 2018 г. на въпрос от н.п.
ИРЕНА АНАСТАСОВА относно
проблеми при доставките на мляко

Устен отговор в заседанието на
30 ноември 2018 г. на питане от н.п.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ и
СТОЯН МИРЧЕВ относно политиката по превенция и преодоляване
на африканска чума и други болести,
пренасяни от диви животни.
Устен отговор в заседанието на
23 ноември 2018 г. на въпрос от н.п.
КРИСТИАН ВИГЕНИН относно заповед на министъра, с която Националният диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински
институт (НДНИВМИ) е определен
за национална референтна лаборатория за чума по дребните преживни
животни, дни преди да бъде обявено
наличието на заболяването в България.
Устен отговор в заседанието на
23 ноември 2018 г. на въпрос от н.п.
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА, НИКОЛА ДИНКОВ и ВИОЛЕТА ЖЕЛЕВА относно епизоотичната
обстановка в област Хасково.
Устен отговор в заседанието на
23 ноември 2018 г. на въпрос от н.п.
НИКОЛА ДИНКОВ относно проблеми с изкупуването на реколтата
от грозде през 2018 г.
Устен отговор в заседанието на
23 ноември 2018 г. на въпрос от н.п.
КРИСТИАН ВИГЕНИН относно недостатъчна подкрепа за животновъдите от общ. Болярово, чиито стада
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бяха ликвидирани от Българската
агенция по безопасност на храните.

ЕАД, щатно разписание и заетост
(стенограма от 19 октомври 2018 г.).

Устен отговор в заседанието на
23 ноември 2018 г. на въпрос от н.п.
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА и КРИСТИАН ВИГЕНИН относно оградата по сухоземната граница
с Румъния, изградена за предотвратяване на преминаването на диви прасета на територията на България.

Писмен отговор на въпрос от
н.п. ПЕНЧО МИЛКОВ относно предприемане на мерки за обезопасяване на железопътната линия, преминаваща през гр. Русе (стенограма от
9 ноември 2018 г.).

Устен отговор в заседанието на
14 декември 2018 г. на въпрос от н.п.
НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА относно сектор „Пчеларство“, наложителни мерки за подкрепа и защита.
Устен отговор в заседанието на
14 декември 2018 г. на въпрос от н.п.
РУМЕН ГЕОРГИЕВ относно Национален стратегически план на България, съгласно новата Обща селскостопанска политика на ЕС, визия и
готовност на Министерство на земеделието, храните и горите.
РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ,
министър на транспорта,
информационните технологии
и съобщенията:
Писмен отговор на въпрос от
н.п. СТЕФАН БУРДЖЕВ относно
състоянието на материално-техническата база на пощите в Плевенска
област (стенограма от 19 октомври
2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно ремонт на жп гарата в Стара Загора
(стенограма от 19 октомври 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ, АТАНАС
КОСТАДИНОВ и ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ относно „Летище София“

Писмен отговор на въпрос от
н.п. ГАЛЯ ЗАХАРИЕВА относно жп
гарата в град Нова Загора (стенограма от 16 ноември 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. АЛЕКСАНДЪР САБАНОВ относно речната граница между България и Румъния (стенограма от 16
ноември 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ и ДИМИТЪР ДАНЧЕВ относно ремонт
на локомотив 44099-7 (стенограма от
23 ноември 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ относно
изплатени през 2018 г. допълнителни
възнаграждения (стенограма от 7 декември 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ПЕНЧО МИЛКОВ относно Работата на портала за електронни услуги на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и организираните изпити за придобиване
на професионална компетентност за
ръководител на транспортна дейност
и за консултанти по АДР (стенограма от 30 ноември 2018 г.).
Устен отговор в заседанието на
9 ноември 2018 г. на въпрос от н.п.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно забавяни
работни заплати в Държавно предприятие „Транспортно строителство
и възстановяване“.
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ЕМИЛ КАРАНИКОЛОВ,
министър на икономиката:
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ДИМИТЪР ДАНЧЕВ и ИВАН
ДИМОВ ИВАНОВ относно финансово и оперативно състояние на
свързаните предприятия с „Държавна консолидационна компания“ ЕАД
(стенограма от 28 септември 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ЕЛЕНА ЙОНЧЕВА, ЛЮБОМИР БОНЕВ и ДИМИТЪР ДАНЧЕВ
относно списък на акредитираните
лаборатории за анализ на строителните материали (стенограма от 19
октомври 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ГЕОРГИ СТОИЛОВ и ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ относно договор за
БФП BG161PO003-2.301-0039-С0001
„Повишаване на конкурентоспособността на „Е. Миролио“ ЕАД, чрез
утилизация на отпадъците и въвеждане на енергоефективни мерки“ (стенограма от 26 октомври 2018 г.).
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КОВА и ВЕСКА НЕНЧЕВА относно ситуацията на пазара на розово
масло в страната (стенограма от 23
ноември 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ВАЛЕНТИН ЛАМБЕВ относно
изплатени през 2018 г. допълнителни
възнаграждения (стенограма от 7 декември 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. АТАНАС СТОЯНОВ относно
подкрепа на малките и средни предприятия в страната (стенограма от 21
декември 2018 г.).
Устен отговор в заседанието на
9 ноември 2018 г. на въпрос от н.п.
ХРИСТО ПРОДАНОВ относно стопанисване и управление на „София
Тех парк“ АД.
Устен отговор в заседанието на
9 ноември 2018 г. на въпрос от н.п.
РУМЕН ГЕЧЕВ относно рекордно
ниските чуждестранни инвестиции в
България.

Писмен отговор на въпрос от
н.п. ДИМИТЪР ДАНЧЕВ относно
финансов отчет и анализ на дейността на „ЕЛ БИ БУЛГАРИКУМ“ ЕАД
към 30.06.2018 г (стенограма от 19
октомври 2018 г.).

Устен отговор в заседанието на
16 ноември 2018 г. на въпрос от н.п.
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА и НИКОЛАЙ ЦОНКОВ относно
изпълнение на програма „Иновации
и конкурентоспособност“.

Писмен отговор на въпрос от
н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно електронния регистър на съоръженията с
повишена опасност (СПО) (стенограма от 9 ноември 2018 г.).

Устен отговор в заседанието на
21 декември 2018 г. на въпрос от н.п.
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ относно финансовото състояние на „Авионамс“
АД Пловдив.

Писмен отговор на въпрос от н.п.
ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ и ДИМИТЪР ДАНЧЕВ относно приходи от
продадени активи на държавни предприятия (стенограма от 23 ноември
2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. СВЕТЛА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛ-

ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА,
министър на енергетиката:
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно концесия
за добив на подземни богатства по
чл.2, ал.1, т.5 от Закона за подземните богатства – строителни материали
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– варовици и доломити, от находище
„Кереч Търла“ участък „Кереч Търла – запад“ и участък „Кереч Търла
– изток“, разположено в землището
на с. Едрево, община Николаево, и
в землищата на с. Братя Кунчеви и
с. Оряховица, община Стара Загора,
област Стара Загора, на „АС – Стоунс“ – ООД, Пловдив (стенограма от
21 септември 2018 г.).

Устен отговор в заседанието на
9 ноември 2018 г. на въпрос от н.п.
ХРИСТО ПРОДАНОВ относно непрекъснатото спиране на тока в селищата на район „Панчарево“.

Писмен отговор на въпрос от
н.п. ЖЕЛЬО БОЙЧЕВ относно изплащането на задължения от „Топлофикация София“ ЕАД към БЕХ
и „Булгаргаз“ ЕАД (стенограма от 5
октомври 2018 г.).

Устен отговор в заседанието на
14 декември 2018 г. на въпрос от н.п.
ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ относно
приетите изменения и допълнения в
Енергийната стратегия на Република
България до 2020 г..

Писмен отговор на въпрос от н.п.
ВАСИЛ АНТОНОВ относно обединяване на АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД и
ТЕЦ „Марица-изток 2“ ЕАД в едно
дружество (стенограма от 23 ноември 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ТАСКО ЕРМЕНКОВ относно
изплатени през 2018 г. допълнителни
възнаграждения (стенограма от 7 декември 2018 г.).
Устен отговор в заседанието на
21 септември 2018 г. на питане от
н.п. ТАСКО ЕРМЕНКОВ и ЖЕЛЬО БОЙЧЕВ относно политиката
на Министерството на енергетиката
по транспониране на европейското
законодателство.
Устен отговор в заседанието
на 5 октомври 2018 г. на въпрос от
н.п. ГЕОРГИ СТОИЛОВ и ПЕНЧО
МИЛКОВ относно системни спирания на тока в гр. Мартен, общ. Русе,
обл. Русе и гарантиране на електроподаването през зимния сезон в обл.
Русе.
Устен отговор в заседанието на 9
ноември 2018 г. на въпрос от н.п. ЖЕ-

ЛЬО БОЙЧЕВ и ТАСКО ЕРМЕНКОВ относно договора за продажба
на вземанията на „Булгаргаз“ ЕАД
от „Топлофикация София“ ЕАД.

НИКОЛИНА АНГЕЛКОВА,
министър на туризма:
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ХРИСТО ПРОДАНОВ относно
изплатени през 2018 г. допълнителни
възнаграждения (стенограма от 7 декември 2018 г.).
Устен отговор в заседанието на
7 декември 2018 г. на въпрос от н.п.
АСЯ ПЕЕВА и ПАВЕЛ ХРИСТОВ
относно постигнати резултати за летен сезон 2018 г. и очаквания за зимния сезон.
Устен отговор в заседанието на
7 декември 2018 г. на въпрос от н.п.
ЕМИЛИЯ СТАНЕВА-МИЛКОВА и
АЛЕКСАНДЪР МАЦУРЕВ относно
комуникационни кампании за популяризиране на дестинация България.
КРАСЕН КРАЛЕВ,
министър на младежта и спорта:
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ВАСИЛ АНТОНОВ относно Наредба №6 от 10.05.2018 г. за реда за
лицензиране на спортните организа-
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ческо, психическо, нравствено и/или
социално развитие (стенограма от 5
октомври 2018 г.).

Писмен отговор на въпрос от
н.п. ХРИСТИАН МИТЕВ относно
получаването на пожизнена месечна премия от личните треньори на
олимпийските ни и световни медалисти (стенограма от 12 октомври
2018 г.).

Писмен отговор на въпрос от
н.п. ТЕОДОРА ХАЛАЧЕВА и ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ относно Държавната агенция за закрила на детето (стенограма от 9 ноември 2018 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п.
АДЛЕН ШЕВКЕД относно строеж
на нова спортна зала в гр. Кърджали
(стенограма от 14 декември 2018 г.).

ИВАЙЛО МОСКОВСКИ,
министър на транспорта,
информационните технологии
и съобщенията:

Писмен отговор на въпрос от н.п.
СТОЯН МИРЧЕВ относно сделки с
имоти в Националния спортен комплекс „Дианабад“, гр. София (стенограма от 30 ноември 2018 г.).

Писмен отговор на въпрос от
н.п. ГЕОРГИ ГЬОКОВ и ГЕОРГИ
СВИЛЕНСКИ относно проблеми в
прилагане на норми на трудовото
право в „Летище София“ ЕАД (стенограма от 5 септември 2018 г.).

Писмен отговор на въпрос от
н.п. ВЕСЕЛА ЛЕЧЕВА относно изплатени през 2018 г. допълнителни
възнаграждения (стенограма от 7 декември 2018 г.).
ВАЛЕНТИН РАДЕВ,
министър на вътрешните работи:
Устен отговор в заседанието на
5 септември 2018 г. на въпрос от н.п.
ФИЛИП ПОПОВ, ЦВЕТАН ТОПЧИЕВ и ПЕНЧО МИЛКОВ относно
предприети действия за недопускане
на пътнотранспортни произшествия
по пътя Русе – Бяла.
Валери Симеонов, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика:
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ТЕОДОРА ХАЛАЧЕВА относно
подписване на Споразумение за защита на децата от съдържание, което
е неблагоприятно или създава опасност от увреждане на тяхното физи-

Писмен отговор на въпрос от
н.п. ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ и ДИМИТЪР ДАНЧЕВ относно анализ на
капиталовите разходи, извършени от
Летище София ЕАД (стенограма от
5 септември 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ и ТАСКО ЕРМЕНКОВ относно концесията на летище Пловдив (стенограма
от 5 септември 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ относно
процедура по отдаване на концесия
на Летище София (стенограма от 5
септември 2018 г.).
НИКОЛАЙ НАНКОВ,
министър на регионалното
развитие и благоустройството:
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ДАНИЕЛ ЙОРДАНОВ относно проблеми с водоподаването на
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кв. Рилци, гр. Добрич (стенограма от
14 септември 2018 г.).
Устен отговор в заседанието на
5 септември 2018 г. на въпрос от н.п.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ
относно опасност от пътнотранспортни произшествия в участък от път
ІІІ-7003.
Устен отговор в заседанието на
5 септември 2018 г. на въпрос от н.п.
ХАЙРИ САДЪКОВ относно ремонт
и рехабилитация на пътни отсечки
на територията на общ. Рудозем с
влошено качество на настилките, в
следствие на строителство на язовир
„Пловдивци“.
Устен отговор в заседанието на
5 септември 2018 г. на въпрос от н.п.
СЕВИМ АЛИ относно републикански път III-208 „Провадия-ДъскотнаАйтос“, от км 51+130 до км 82+650,
в териториален обхват – граници на
общ. Руен, обл. Бургас и скален тунел, намиращ се на 56-ти километър
от този участък.
Устен отговор в заседанието на
5 септември 2018 г. на въпрос от н.п.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ
относно отчет на Одитния комитет
за 2017 г. за „ВиК-Шумен“ АД.
Устен отговор в заседанието на
5 септември 2018 г. на въпрос от н.п.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ
относно отменена заповед за санитарно-охранителна зона на язовир
„Тича“.
Устен отговор в заседанието на
5 септември 2018 г. на питане от н.п.
ЛЮБОМИР БОНЕВ и НИКОЛАЙ
БОШКИЛОВ относно политиката за
осигуряване и поддържане на доброто експлоатационно състояние на пътищата от държавната пътна мрежа.

Устен отговор в заседанието на
5 септември 2018 г. на въпрос от н.п.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно необходимост от основен ремонт на преминаващ изцяло по територията на
Старозагорска област, третокласен
път ІІІ-5701, част от Републиканската
пътна мрежа на България.
Устен отговор в заседанието на
5 септември 2018 г. на въпрос от н.п.
ДОНКА СИМЕОНОВА и КРИСТИНА СИДОРОВА относно изграждането на тунела под връх Шипка.
Устен отговор в заседанието на
5 септември 2018 г. на въпрос от н.п.
МАНОЛ ГЕНОВ относно тежкото
състояние на пътното платно, след
рехабилитацията на 20 км, отсечка от
път III-804 Поповица – Асеновград и
мостово съоръжение, при км 0+189.
Устен отговор в заседанието на
5 септември 2018 г. на въпрос от н.п.
ВАСИЛ АНТОНОВ относно прекратено финансиране за рехабилитация
на републикански път PVN II-11, в
участъка от с. Милковица, през с.
Долни Вит и с. Сомовит, до разклона за гр. Никопол, при с. Черковица,
общ. Гулянци, обл. Плевен.
Устен отговор в заседанието на
5 септември 2018 г. на въпрос от н.п.
ХАЙРИ САДЪКОВ относно предприети мерки по възстановяване на
път II – 86 – Соколовци – Смолян
– Средногорци и укрепване на възникнало срутище при с. Тикале, общ.
Смолян.
Устен отговор в заседанието на
5 септември 2018 г. на въпрос от н.п.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ
относно изпълнение на проекти по
Приоритетна Ос 1 на Оперативна
програма „Региони в растеж 2014 –
2020 г.“, от общ. Шумен.

Парламентарен контрол
Устен отговор в заседанието на
5 септември 2018 г. на въпрос от н.п.
ДОРА ЯНКОВА и ИВАН ДИМОВ
ИВАНОВ относно водоснабдяването
в общ. Аксаково и обл. Варна.
Устен отговор в заседанието на
5 септември 2018 г. на въпрос от
н.п. СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ
и ЛЮБОМИР БОНЕВ относно изграждане на транспортна връзка
между път I-6 и централната градска

151

част на гр. Перник, в района на комуникационен възел „Марина бара“.
Устен отговор в заседанието на
5 септември 2018 г. на въпрос от н.п.
НИКОЛА ДИНКОВ относно осветлението на пътен възел „Пъстрогор“
за входа на гр. Свиленград на АМ
„Марица“.
Устен отговор в заседанието на
5 септември 2018 г. на въпрос от н.п.
ДОРА ЯНКОВА относно Националната програма за енергийна ефективност.

Парламентарна
приемна

Парламентарна приемна

Постъпили сигнали
и предложения
на граждани
и организации

През Петата сесия на Четиридесет
и четвъртото народно събрание в отдел „Приемна“ към дирекция „Парламентарна канцелария“ са постъпили общо 1154 писма, жалби, предложения, сигнали, декларации и подписки от граждани, органи на местната
власт, обществени организации и
инициативни комитети. От тях 237 са
получени по електронната поща на
Народното събрание. Постъпили са
също така и 14 заявления за достъп
до обществена информация.
На една част от писмата е отговорено директно. Други са изпратени
за проверка и становище до съответния компетентен орган. За периода
от 01.09.2018 г. до 21.12.2018 г. са получени 116 отговора от компетентни
органи по направени запитвания от
Народното събрание във връзка със
сигнали на граждани. Друга част от
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писмата са предоставени на постоянните комисии и парламентарните
групи.
Без движение са оставени анонимни писма, както и такива без посочен
адрес за кореспонденция, писма по
въпроси, по които вече има отговор
или които касаят междуличностни и
семейни взаимоотношения, както и
ако не е посочен конкретен проблем,
по който да се вземе отношение.
И през изминалата сесия се получават писма с искания за реформи и
нови политики, гарантиращи правата на децата и хората с увреждания.
Открояват се и други акценти, като:
необходимост от реформа в пенсионната система с цел увеличаване размера на пенсиите и подобряване живота на възрастните хора, превенция
и борба с домашното насилие и насилието срещу жени, предоставянето на
здравни услуги, демографската криза,
наличието на корупционни практики в отделни сектори, замърсяването
на въздуха, размера на застраховката
„Гражданска отговорност“, проблеми в земеделския сектор, защитата
на личните данни, високите цени на
горивата, гражданската регистрация,
увеличаване на цените на природния
газ за първото тримесечие на 2019 г.,
условията за живот в местата за лишаване от свобода и други.
Голяма част от получената кореспонденция от граждани, адресирана
основно до председателя на Народното събрание, е свързана с молби
за съдействие във връзка с разрешаването на проблеми от личен, битов,
социален и икономически характер,
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които невинаги са от компетенциите
на парламента и на неговия председател. Постъпват и редица искания
за преразглеждане на частноправни
спорове, сформиране на комисии и
предизвикване на проверки по определени казуси, свързани с действия/
бездействия на различни органи на
местната и изпълнителната власт,
съда и прокуратурата, правоохранителните органи, частните съдебни
изпълнители, мобилните оператори,
банките, дружествата, предоставящи
комунално-битови услуги, и други.
Прави впечатление, че в голямата
си част гражданите поставят жизненоважни за тях проблеми и сигнализират за неуредици и корупционни
практики, обръщайки се към Народното събрание като към последна инстанция. В зависимост от конкретните искания, сигнали, жалби, молби,
предложения и мнения кореспонденцията се предоставя на различните
ресорни комисии и/или се изпраща
по компетентност за проверка, становище и предприемане на съответни мерки за тяхното решаване.
През Сесията се внесени и следните подписки от:
– Българската асоциация на пенсионерите, пенсионерите от с. Самуилово, община Сливен, Пенсионерски клуб „Тракия“ № 5 – Шумен,
Сдружение „Съюз на пенсионерите“
– Хасково, относно размера на пенсиите и подобряването на живота
на възрастните хора и въвеждането
на предмет „Вероучение“ в училищата и във връзка с гласуването на
Законопроекта за бюджета на дър-

жавното обществено осигуряване за
2019 г. Вносителите декларират, че
подписката съдържа 30 000 подписа.
Кореспонденцията е насочена към
Комисията по труда, социалната и
демографската политика, Комисията
по здравеопазването, Комисията по
бюджет и финанси и Комисията по
образованието и науката.
– Камара на строителите в България. Подписката е в подкрепа на
строителния бранш. По данни на
вносителите съдържа 57 214 подписа
и е предоставена на вниманието на
всички парламентарно представени
групи.
– Студенти по медицина от Медицинския факултет към СУ „Климент Охридски“ относно решение за
преструктуриране на Университетска
болница „Лозенец“. Приложено е копие от подписка с около 1200 подписа и е насочено към Комисията по
здравеопазването, Комисията по образованието и науката и Комисията
по правни въпроси.
– В отдел „Приемна“ е получено и
опровержение от медицинските специалисти по здравни грижи в Университетска болница „Лозенец“ във
връзка със становище на Българската асоциация на професионалистите
по здравни грижи (БАПЗГ) относно
преструктуриране на Университетска
болница „Лозенец“ в Национална педиатрична болница, като вносителите
прилагат подписка със 122 подписа.
– Обединен български пчеларски съюз. От името на пчеларите се
внася декларация, в която изразяват
нетърпимост към незачитане на про-

Парламентарна приемна
блемите в сектора и поставят редица
искания. По данни на вносителите
подписите са 420. Подписката е насочена към Комисията по земеделието
и храните.
– Община Мездра – кметовете на
селата Ребърково, Люти брод, Зверино, Игнатица, Оселна, Зли дол,
Очиндол и Елисейна внасят протестно писмо във връзка с ежедневното
прекъсване на електрозахранването,
което продължава от години. Приложението с подписите съдържа 236
страници. Документите са насочени
към Комисията по енергетика.
Изключително висок обществен
интерес през последните четири месеца предизвиква Законопроектът за
личната помощ и Законопроектът
за хората с увреждания. Внесени са
редица писма, становища и предложения от Конфедерацията за защита правата на децата – Гражданска
инициатива „Системата ни убива“,
и Национално представителните организации на и за хора с увреждания, Българската стопанска камара
и други, за провеждане на реформи,
гарантиращи правата на децата и лицата с увреждания, за ефективната
закрила на децата в семейството, за
провеждане на обществен диалог за
съществени промени в социалната
сфера. Всички постъпили документи са предоставени на Комисията по
труда, социалната и демографската
политика, водеща и по двата законопроекта.
През Петата сесия силен обществен отзвук и дебат предизвиква Законопроектът за изменение и допълне-
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ние на Закона за вероизповеданията.
В тази връзка се регистрират редица
становища, предложения, декларации
не само от представители на различните вероизповедания в страната, но
и от представители на областни администрации и синдикати, които са
предоставени на Комисията по вероизповеданията и правата на човека.
В документите се посочват различни
аргументи в подкрепа и срещу предложените разпоредби в Проектозакона.
Много писма, становища и мнения от неправителствени и браншови
организации, държавни и политически структури и отделни граждани
постъпват през Петата сесия във
връзка със Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането, които са предоставени
на водещата Комисия по бюджет и
финанси. Оценките и мненията варират от подкрепа на предложенията
до тяхното оспорване. Някои от основните теми в получените документи от Асоциацията на българските
застрахователи, Института за пътна
безопасност, Висшия адвокатски съвет, Асоциацията на индустриалния
капитал в България, Европейската
асоциация за защита на жертвите на
катастрофи, аварии и природни бедствия, Народното движение против
корупцията и за иновативна икономика, Съюза за стопанска инициатива, Българската асоциация на пострадали при катастрофи, Комисията за
финансов надзор и граждани са във
връзка с размера на неимуществените обезщетения, цената на застраховката „Гражданска отговорност“, изплащането на обезщетения, данъците
за стари автомобили.
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През Петата сесия на Четиридесет и четвъртото народно събрание
значителен брой от получените, регистрирани и обработени писма в отдел „Приемна“ към дирекция „Парламентарна канцелария“ са становища, предложения и декларации във
връзка с разглежданите в пленарна
зала законопроекти за изменения и
допълнения на: Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, Закона за чистотата на атмос-

ферния въздух, Закона за енергетиката, Закона за културното наследство,
Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България.
Много от постъпилите предложенията са регистрирани между първо
и второ четене и се отнасят до Законопроекта за физическото възпитание и спорта, ЗИД на Наказателния кодекс, ЗИД на Закона за радиото и телевизията, ЗИД на Закона
за движението по пътищата, ЗИД
на Закона за филмовата индустрия
и други.

