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През м. декември миналата 
година Институтът за 
модерна политика опове-

сти своя Първи мониторингов до-
клад за дейността на парламента. 
В него беше направен критичен 
анализ на законодателния процес, 
функционирането на Народното 
събрание и на редица текущи зако-
нодателни инициативи от гледище 
на принципите на добро управле-
ние и гражданските права. Целта, 
която Институтът за модер-
на политика си поставя с осъ-
ществяването на такъв системен 
мониторинг, е двояка: първо, да се 
разшири информираността на ак-
тивните граждани, организации и 
бизнеса, а оттам и техният граж-
дански контрол и участие в зако-
нодателния процес да станат по-
ефикасни;  и, второ, да се привлече 
вниманието на политическите 
сили и среди върху съществени про-
блеми и тенденции в законодател-
ството и във функционирането на 
парламентарния режим, установен 
с Конституцията от юли 1991 г.

Концептуалната призма, през ко-
ято Институтът за модерна 

политика анализира дейността 
на парламента, се очертава от 
следните основни постановки:

 законодателната власт е един 
най-важните гаранти за спаз-
ването на новото основно пра-
во, което с влизането в сила на 
Лисабонския договор има всеки 
гражданин на България – право-
то на добро управление и добра 
администрация, закрепено в чл. 
41 от Хартата за основните 
свободи на ЕС, в редица актове 
на Съвета на Европа и в прак-
тиката на Съда в Люксембург; 

 основните функции на Народно-
то събрание - законодателна и 
контролна – трябва да бъдат 
осъществявани при стриктно 
спазване на принципите на съ-
временния парламентаризъм, 
статута на народните пред-
ставители и разделението на 
властите;

 парламентът трябва да бъде 
реално подотчетен на гражда-
ните, а гражданският контрол 
върху неговата дейност не бива 
да се изчерпва само с гласуване-
то от избори на избори;

ЗА ЦЕЛИТЕ ЗА ЦЕЛИТЕ 
И СЪДЪРЖАНИЕТО
НА ТОЗИ ДОКЛАД
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 приеманите закони трябва да 
отговарят на изискванията 
за пропорционалност, правна 
сигурност, предвидимост и ка-
чество на нормативната уред-
ба в духа на препоръките на 
Организацията за икономиче-
ско сътрудничество и развитие 
(ОИСР) за подобряване на ка-
чеството на правителствени-
те регулации1; 

 приеманите закони трябва да 
допринасят за:

1  Recommendation of the Council of OECD on 
Improving the Quality of Government Regulation 
(1995); OECD Guiding Principles for Regulatory 
Quality and Performance (adopted by the Council of 
OECD, 2005).

а) намаляване на бюрокрацията; 

б) гарантиране на прозрачността 
и отчетността на публичните 
институции;

в) защита на правата на гражда-
ните и на уязвимите групи;

г) насърчаване на икономическата 
свобода.

Това е Вторият мониторингов до-
клад, който обхваща тримесечие-
то от ноември 2009 г. до февруари 
2010 г.
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ПРОБЛЕМИ,ПРОБЛЕМИ,
ТЕНДЕНЦИИ, ПРЕПОРЪКИ

Институтът за модер-
на политика наблюдава и 
анализира всекидневната 

работа на Народното събрание и 
неговите комисии. На тази основа 
в настоящия Втори мониторин-
гов доклад се извеждат следните 
по-важни проблеми и негативни 
тенденции, които тук се пред-
ставят само тезисно, а по-ната-
тък в този раздел (стр. 4-22) са 
разгледани обстойно и са направе-
ни някои конкретни препоръки за 
тяхното преодоляване.

а) Незадоволителен е парла-
ментарният контрол за спаз-
ване на върховенството на 
закона и гражданските права 
в работата на МВР и служби-
те за сигурност. 

Институтът за модерна по-
литика изразява тревога от без-
действието на Народното събра-
ние при наличието на симптоми, 
че действия и актове на прави-
телството, и в частност на МВР, 
във връзка с борбата с престъп-
ността са в разрез с правозащит-
ните стандарти и накърняват и 
разделението на властите. Под-

чертаваме тази тревога, водени 
от категоричната си позиция 
в подкрепа на борбата с органи-
зираната престъпност, но и на 
рязко противопоставяне на всяка 
проява на полицейски произвол и 
на оказването на недопустим на-
тиск върху съда, граничещ с оп-
ити да се раздава правосъдие от 
сталински тип. Нашата взиска-
телност към органите на влас-
тта е за още по-безкомпромисна, 
но и ефикасна борба с престъп-
ността и корупцията, при това 
на базата на върховенството на 
закона и правата на гражданите. 

б) Приеманите закони често 
страдат от правозащитен 
дефицит.

Институтът за модерна по-
литика смята, че преценката за 
съответствие на приеманите за-
кони с европейските  стандарти 
по правата на човека не е систе-
мен елемент от законодателния 
процес в България, което често 
води до обществено напрежение 
по повод на конкретни законода-
телни инициативи и като цяло се 
отразява негативно на качество-
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то на приеманите закони.

в) Парламентарният контрол 
в този си вид е предимно фор-
мален, неефикасен и недоста-
тъчен. 

Институтът за модерна по-
литика смята, че парламентар-
ният контрол в този си вид е 
повече празна петъчна говорилня 
отколкото механизъм за прозрач-
ност и отчетност на властта. 
Организацията на парламентар-
ния контрол не отговаря на но-
вата роля на парламента в усло-
вията на европейското членство, 
която изисква разширяване на 
парламентарния контрол върху 
изпълнителната власт на всички 
нива.

г) България се нуждае от ре-
форми, а не от тичане на 
едно място!

Институтът за модерна по-
литика смята, че съществува 
опасност честата промяна в по-
зициите на правителственото 
мнозинство по важни управлен-
ски и обществени теми, която 
често е резултат от лошо фор-
мулирани политики, да прерастне 
в неспособност за осъществяване 
на важни за страната реформи. 
Тази опасност се усилва и от оч-
ерталия се хроничен дефицит на 
компетентност, от липсата на 
ясна законодателна и управленска 

стратегия и на последователна 
политическа воля за провеждане 
на пълноценни обществени обсъж-
дания на законодателни инициа-
тиви, които засягат правата и 
интересите на широки обществе-
ни групи и среди.

По-конкретно:

ÏÎ „À”
Незадоволителен е парламентар-
ният контрол за спазване на вър-
ховенството на закона и граждан-
ските права в работата на МВР 
и службите за сигурност.

В последно време, в отговор на 
справедливите обществени очак-
вания най-сетне да започне ефи-
касна борба с организираната 
престъпност и корупцията, МВР 
поде серия от полицейски акции 
и операции. Институтът за 
модерна политика подчертава 
своята подкрепа, но и гражданска 
взискателност към органите на 
властта, да бъде водена безком-
промисна война с мафията. Съще-
временно обаче подчертаваме, че 
тази война трябва да се води при 
стриктно спазване на върховен-
ството на закона и на правата 
на гражданите. Тъкмо тези базис-
ни за съвременната демокрация 
ценности, включващи и гаранции-
те за справедлив процес и срещу 
прояви на полицейски произвол, 



8

ни мотивират да се противопос-
тавим рязко на някои тревожни 
симптоми в дейността на МВР. 
Смятаме, че тяхното евентуално 
задълбочаване би могло да доведе 
до рецидиви, характерни за реп-
ресивния манталитет на това 
ведомство от тоталитарния пе-
риод. Издаването на „присъди” с 
медийни изявления от страна на 
министъра на вътрешните рабо-
ти, съчетано с упражняването 
на недопустим психологически и 
пропаганден натиск върху съда 
е явление, което не може да бъде 
толерирано в едно демократично 
общество. Заедно с това отпра-
вяме остра критика и срещу ни-
ската ефективност на МВР в съ-
бирането на годни доказателства 
за извършена престъпна дейност. 
Както е азбучно известно, в една 
цивилизована държава не е доста-
тъчно простото знание, сведение 
или твърдение на правоохрани-
телните органи за наличието на 
едни или други престъпни деяния. 
Те трябва да бъдат реално дока-
зани със събрани по законен ред 
доказателства, които да се вне-
сат с обвинителен акт в съда. И 
това не е някакъв „излишен фор-
мализъм”, а гаранция, установена 
още от времето на Habeas corpus 
като фундамент на цивилизовано-
то общество, срещу злоупотреба 
с власт от страна на държавата. 

В тази логика буди недоумение, 
например, че в някои от послед-
ните операции срещу организира-
ната престъпност със съдебни 
актове бе констатирано, че са 
предприемани множество след-
ствени действия от органите на 
полицията и прокуратурата (пре-
търсвания, изземвания) без необ-
ходимата съдебна санкция, което 
би могло да осуети справедливия 
наказателен процес.

Вземайки само повод от последни-
те действия на МВР и без оглед 
на тяхната конкретика, Инсти-
тутът за модерна политика 
извежда някои по-общи и принцип-
ни съображения от правозащитно 
гледище, които трябва да се имат 
предвид от органите на властта.

Нарушения на европейските 
стандарти за справедлив про-
цес:

Правото на всеки човек на спра-
ведлив процес стои в основата на 
демократичното общество и по 
това доколко зачитат това пра-
во органите на власт може да се 
съди за нивото на зачитане на чо-
вешките права като цяло. Редица 
действия на правоохранителните 
органи от последните месеци пов-
дигат основателни съмнения до-
колко е гарантирано правото на 
всеки гражданин на справедлив 
процес. 
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Посегателство срещу незави-
симостта на съда:

Съгласно чл. 6 от ЕКПЧОС право-
то на всеки гражданин на справед-
лив процес включва изискването 
за справедливо и публично гледане 
на делата в разумен срок от неза-
висим и безпристрастен съд, съз-
даден в съответствие със закона.  
Гаранциите за компетентност, 
независимост и безпристраст-
ност на съда са в основата на 
правовата държава. Европейски-
ят съд по правата на човека се е 
произнасял по този въпрос невед-
нъж. Илюстрация на трайната 
практика на Съда е например ре-
шението по делото Le Compte, Van 
Leuven and De Meyere v Belgium. 
В него са посочени критерите, по 
които Съдът оценява независи-
мостта на съдебния орган, като 
сред тях изрично е подчертано 
наличието на гаранции срещу вън-
шен натиск върху съдиите. 

В  Препоръка No. R (94) 12 на 
Комитета на министрите в 
Съвета на Европа за независи-
мостта, ефикасността и ро-
лята на съдиите  се изтъква: 

„При вземането на решения 
съдиите трябва да са незави-
сими и свободни да действат 
без ограничения, неправомерно 
влияние, подстрекателства, 
натиск, заплахи или намеси, 

преки или косвени, от която и 
да е посока и по каквато и да 
е причина. Законът трябва да 
предвижда санкции срещу лица-
та, които се опитват да по-
влияят на съдиите по някой от 
тези начини. Съдиите трябва 
да са свободни да решават де-
лата безпристрастно, съгласно 
своята съвест и своята интер-
претация на фактите, прила-
гайки разпоредбите на закона. 
Съдиите не трябва да бъдат 
задължавани да се отчитат по 
съществото на делата на ни-
кой извън съдебната система”.

В Обяснителния меморандум към 
Препоръка No R (94) 12 се под-
чертава, че целта на този тескт 
е да гарантира, че никакъв на-
тиск, от която и да е посока и от 
какъвто и да е характер, няма да 
задължава съдията да се произне-
се с решение в посока, желана от 
някоя от страните в процеса, ад-
министрацията, правителство-
то или което и да е друго лице.

В края на януари тази година Бю-
рото на Европейския комитет за 
правно сътрудничество на Съве-
та на Европа публиква проект 
на Препоръка на Комитета 
на министрите относно съ-
диите: независимост, ефи-
касност и отговорности. Този 
нов акт ще замени досегашната 
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Препоръка No. R (94) 12, като 
я осъвремени и засили мерките за 
гарантиране на независимостта 
на съдиите в страните-членки. 
В проекта се посочва, че незави-
симостта на съдиите е основно 
право, което има за цел да га-
рантира, че всяко лице ще полу-
чи решение по своето дело чрез 
справедлив процес, основан само 
на закона и без каквото и да е не-
правомерно влияние. Изтъква се, 
че независимостта на съдиите 
не е предимство или привилегия 
за тях самите, а е в интерес на 
правовата държава и на лицата, 
които търсят и очакват безпри-
страстно правосъдие. Изрично се 
предвижда, че ако коментират съ-
дебни решения, законодателната 
и изпълнителната власт трябва 
да избягват критицизъм, който 
би могъл да подкопае независи-
мостта на съда и общественото 
доверие в него. Трябва също да из-
бягват действия, които биха по-
ставили под въпрос готовността 
им да изпълняват съдебите реше-
ния, с изключение на заявяването 
на намериение да ги обжалват.

Според Института за модер-
на политика, през призмата на 
тези европейски стандарти, реди-
ца изявления на висши предста-
вители на изпълнителната власт 
в последно време по повод акто-
ве на съдебната власт, както и 

публичните заплахи с недоказани 
твърдения за корупция, могат да 
бъдат оценени като груба наме-
са и неправомерно влияние върху 
съда, което застрашава независи-
мостта на съдиите, а от там и 
правото на гражданите на спра-
ведлив процес.

Нарушаване на правото на 
всеки човек да бъде считан за 
невинен до доказване на вина-
та му според закона:

Презумпцията за невиновност е 
издържала вековна проверка като 
един от най-важните елементи 
от правото на справедлив про-
цес.  Традиционно тя се разглеж-
да като процедурна гаранция за 
справедливост в рамките на са-
мото наказателно производство 
и задължава съда да не изхожда 
в действията си от предположе-
ние, че подсъдимият е извършил 
престъплението, докато това не 
бъде установено чрез събраните 
доказателства. Презумпцията за 
невиновност, обаче, има и по-ши-
роко приложение – тя е основен 
принцип, защитаващ обвиняемия 
срещу действията на всички орга-
ни на властта, когато действат 
с предположението, че е виновен, 
преди това да е установено от 
съда. В този смисъл е и практика-
та на Европейския съд по права-
та на човека.

Така например делото Allenet de 
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Ribemont v. France  е свързано със 
случай на убийство на  известна 
личност от френските политиче-
ски кръгове. След шумно отразено 
в медиите разследване е задържан 
заподозрян. Министърът на въ-
трешните работи и началникът 
на полицията дават телевизион-
но интервю, в което обявяват, че 
убиецът Ален де Рибемон е открит 
и арестуван. Това действие според 
Съда в Страсбург е в нарушение 
на презумпцията за невиновност 
от страна на публичните власти, 
окачествили го за убиец, без това 
да е установено в съдебно произ-
водство. По-конкретно, съдът по-
сочва, че свободата на изразяване, 
гарантирана в чл. 10 от ЕКПЧОС, 
включва свободата да получаваш 
и да съобщаваш информация. По 
тази причнина правото на спра-
ведлив процес не може да бъде 
пречка властите да информират 
обществеността за разследвани-
те престъпления, но изисква да го 
правят с такава предпазливост и 
внимание, каквато е нужна, за да 
не се наруши презупцията за не-
виновност. В разглеждания случай, 
обаче, високопоставени държавни 
служители са посочили конкретно 
лице като подбудител на убий-
ството категорично и без резерви 
в твърденията си. Това предста-
влява ясна декларация за вината 
на лицето, която е накарала об-

ществеността да вярва в него-
вата виновност и е предрешила 
преценката на фактите от ком-
петентния съд. Поради тези при-
чини съдът е намерил, че подобни 
твърдения нарушават чл.6, ал.2 
от ЕКПЧОС.

Институтът за модерна по-
литика намира, че изявленията 
на българските власти по повод на 
разследвани престъпления и запо-
дозрените лица трябва да бъдат 
съобразени с посочения европейски 
стандарт за справедлив процес. 
По този начин ще се зачита пре-
зумпцията за невиновност на все-
ки човек до доказване на вината 
му и няма да се стига до „предва-
рително осъждане” и недопустима 
намеса в преценката на фактите 
от независим съд. Заслужава да се 
припомни на МВР, че съгласно чл. 
7 от Наказателно-процесуалния 
кодекс централното място в на-
казателния процес заема съдебно-
то производство, а досъдебната 
фаза има подготвителен харак-
тер. Всички изявления в ранните 
етапи на производството, чрез 
които категорично се посочват 
за виновни конкретни лица и прес-
тъпленията се обявяват за раз-
крити, нарушават основни права 
на човека и са недопустими.

Оценена в тази светлина, прак-
тиката да се публикуват видео 
записи от задържането на кон-
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кретни лица трудно би могла да 
се определи като израз на про-
зрачност на действията на поли-
цията и средство за информиране 
на обществеността. Публикува-
нето на сцени с използвана при-
нуда и действия, които накърня-
ват честта и достойнството на 
задържаните, са твърде висока 
цена, която нито един човек, чи-
ято вина не е доказана пред съд, 
не трябва да плаща. Правата и 
доброто име на гражданите са 
конституционна ценност, която 
е защитена както при упражня-
ването на свободата на изразя-
ване (чл. 39 от Конституцията), 
така и при упражняване на пра-
вото да се търси, получава и раз-
пространява информация (чл. 41 
от Конституцията). Гаранция в 
тази посока се съдържа в разпо-
редбата на чл. 31, ал. 4 от Кон-
ституцията, според която не се 
допускат ограничения на правата 
на обвиняемия, надхвърлящи не-
обходимото за осъществяване на 
правосъдието.   Трудно могат да 
се намерят аргументи, че публи-
куването на подобни видео записи 
е необходимо за постигане на це-
лите на правосъдието. Ако целта 
е да се демонстрират успехите 
на полицията в разкриването на 
престъпленията и да се въздейст-
ва предупредително и възпиращо 
върху останалата част от обще-

ството, трябва да се припомни, 
че критерий за оценка на ефек-
тивността на действията на 
полицията за разкриване на прес-
тъпленията в една демократична 
държава, трябва да са влезлите в 
сила присъди на виновните. Само 
с наложено от съд наказание може 
да се постигне предупредителен 
ефект върху останалите гражда-
ни.

Проява на некомпетентност или 
на управленски и политически во-
лунтаризъм е да се провеждат 
шумно пропагандирани операции 
срещу престъпния контингент, 
които не само не са напълно из-
държани от гледище на закона и 
наказателните процедури, но и 
са съчетани с натиск върху съда. 
Подобно поведение е още по-укори-
мо, когато явно паразитира върху 
справедливия гняв на хората сре-
щу ширещата се безнаказаност 
през последните 20 години у нас, 
което е довело и до понижаване на 
обществената чувствителност 
към накърняването на независи-
мостта на съда и гражданските 
права. Нещо повече, в по-дълго-
срочен план то е в състояние да 
ерозира допълнително доверието 
в МВР и правоохранителната сис-
тема въобще, тъй като евентуал-
ните провали на МВР да снабдява 
обвинението с годни доказател-
ства, биха показали не само ни-
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сък капацитет и ефективност на 
ведомството, но и биха оставили 
впечатлението, че под маската 
на борба с престъпността се пре-
следват и различни частни, групо-
ви и конюнктурни партийно-поли-
тически интереси.

Институтът за модерна по-
литика подчертава, че дори и 
само симптомите за подобно пове-
дение, които се наблюдават напо-
следък, са неприемливи. Те трябва 
да срещнат своевременна граж-
данска и институционална реак-
ция, тъй като в противен случай 
имат потенциала да доведат до 
израждане на борбата с престъп-
ността в беззаконие и произвол. 
Не бива да се забравя, че когато 
МВР и службите за сигурност га-
зят закона и упражняват натиск 
върху съда, това навява не само 
лоши спомени за „правосъдието” 
в стил „Берия и Вишински”. Нещо 
повече – когато самите право-
охранителни органи на държава-
та явно не зачитат правовия ред 
и гражданските права, те могат 
да се превърнат в по-голяма за-
плаха за обществото от самата 
организирана престъпност. 

На фона всичко това, намира-
ме за укоримо бездействието на 
Народното събрание и на негови-
те постоянни комисии, които не 
упражняват необходимия парла-
ментарен контрол върху МВР по 

повод на очертаните по-горе тре-
вожни симптоми.

ÏÐÅÏÎÐÚÊÈ ÍÀ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ
ÇÀ ÌÎÄÅÐÍÀ ÏÎËÈÒÈÊÀ

В духа на добрите парламентарни 
практики би било да се осъщест-
вява по-активен текущ парламен-
тарен контрол чрез постоянните 
комисии – Комисията на вътреш-
на сигурност и обществен ред и 
Комисията за контрол на Дър-
жавна агенция „Национална сигур-
ност” най-малко в три направле-
ния: 

а) ефективност и ефикасност на 
дейността на МВР и службите за 
сигурност от гледище на зачита-
не на върховенството на закона 
и правозащитните стандарти в 
тяхната дейност; 

б) действия и публични изявления 
на техни ръководители, с които 
се упражнява недопустим пропа-
ганден натиск върху съда; 

в) прозрачност на техните бю-
джетни разходи.

ÏÎ „Á”
Законодателният процес 
страда от правозащитен де-
фицит. 

От подготовката на един за-
конопроект в системата на из-
пълнителната власт или пък от 



14

отделни депутати и парламен-
тарни фракции, до неговото об-
съждане и гласуване в парламен-
та, законодателният процес в 
България има следния системен 
недостатък: липсват ефикасни 
механизми и процедури за прецен-
ка на съответствието на зако-
нодателните инициативи с пра-
вата и свободите на гражданите 
и правозащитните стандарти, 
установявани с практиката на 
Европейския съд по правата на 
човека в Страсбург. 

Както се изтъква в доклада на 
Интерпарламентарния съюз – 
„Парламентът и демокрацията 
през 21 век”:

„Парламентарната дейност 
като цяло – законотворчество, 
приемане на бюджета и кон-
трол върху изпълнителната 
власт – обхваща целия спек-
тър от политически, граждан-
ски, икономически, социални и 
куртурни права и поради това 
има незабавно въздействие вър-
ху начина, по който хората 
осъществяват своите човешки 
права“.

През май 2004 г. беше приета 
Препоръка Rec(2004)5  на Коми-
тета на министрите на Съвета 
на Европа за верифициране на 
съответствието на законопро-
ектите, действащото законо-

дателство и административни-
те практики със стандартите, 
установени от Европейската 
конвенция за защита на права-
та на човека и основните сво-
боди (ЕКЗПЧОС). В нея изрично 
се подчертава необходимостта 
от въвеждане на подходящи ме-
ханизми и процедури в нацио-
налните парламенти, които да 
позволят пълноценно прилагане 
на правозащитните стандарти 
на конвенцията още във фазата 
на законотворчеството. Целта 
е да се намали големия брой осъ-
дителни решения на Европей-
ския съд по правата на човека 
в Страсбург, а заедно с това – 
да се изпълняват своевременно 
генералните и конкретни мерки 
за хармонизиране на национал-
ните законодателства с норми-
те на ЕКЗПЧОС, предписвани от 
Съда, които са задължителни за 
страните-членки на Съвета на 
Европа. Все в тази посока, през 
2006 г.,

Парламентарната Асамблея на 
Съвета на Европа (ПАСЕ) гласу-
ва нарочна Резолюция 1516 (2006) 
относно изпълнението на реше-
нията на Съда в Страсбург. Ин-
ститутът за модерна поли-
тика изразява тревога, че все 
още в законодателния процес у 
нас тези изисквания не са взети 
предвид. Преценката на законо-
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дателството от гледище на пра-
вата, доколкото въобще се прави, 
не е резултат от целенасочен и 
институционализиран процес, а е 
по-често плод на изолирани ведом-
ствени или експертни усилия или 
пък на справедлив обществен на-
тиск от граждански структури и 
среди, чиито права и интереси се 
засягат от даден проект за нор-
мативен акт. В най-добрият слу-
чай правозащитната преценка е 
съпътстващ елемент от анализа 
на съответствието на даден за-
конопроект с правото на Европей-
ския съюз.

Този правозащитен дефицит се 
откроява още по-релефно, когато 
управлението страда от дефицит 
на компетентност; когато липсва 
ясна политически визия, управлен-
ска и законодателна стратегия 
– все характеристики на днешно-
то правителствено мнозинство, 
които бяха посочени и обоснова-
ни в Първия мониторингов доклад 
на Института. Така например, в 
рамките на разглеждания период 
бяха обсъждани и приети редица 
закони,  които съдържат разпо-
редби, нарушаващи пряко основни 
стандарти за правата и свободи-
те на гражданите. Възникващата 
по такива поводи остра общест-
вена полемика само потвърждава 
необходимостта от институци-
онализирана преценка за съот-

ветствие на приеманите закони 
с правозащитните стандарти. 
Още повече, че гарантирането на 
гражданските права е основна цел 
и ценност за Европейския съюз и 
съгласно Лисабонския договор.

Тук е мястото да се подчертае 
също, че правозащитният дефи-
цит в законодателния процес на-
кърнява конституционния прин-
цип на правовата държава. За да 
има върховенство на закона не е 
достатъчно простото наличие на 
законови правила, които се спаз-
ват от институциите и гражда-
ните. Както е известно от прав-
ната теория, има съществена 
разлика между понятията «зако-
нова държава» и «правова държа-
ва». Законова е държавата, упра-
влявана по силата на приети по 
съответен ред нормативни акто-
ве, без оглед на принципите и цен-
ностите, които се съдържат в 
тях. Правова е държавата, която 
не само се управлява по силата на 
закона, но и самият закон гаран-
тира правата и свободите на хо-
рата и демократичния характер 
на обществото. Тоталитарната 
държава, например, беше законо-
ва, но не и правова държава. Защо-
то макар и всички нейни дейст-
вия и актове да бяха облечени в 
нормативна форма, по същество 
действащата законодателна база 
беше основана на недемократични 
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принципи и ограничаване на фун-
даментални принципи и норми за 
правата на човека.

Правозащитният дефицит се про-
явява както в нормативната рег-
ламентация на законодателния 
процес и неговите етапи, така и в 
самата парламентарна практика. 

а) Правозащитен дефицит в 
нормативната регулация на 
законодателния процес.

Показателни за липсата на раз-
биране, че гражданските права 
трябва да бъдат самостоятелен 
предмет на анализ в процеса на 
подготовка и разглеждане на за-
конопроекти, са разпоредбите на 
Закона за нормативните актове 
(ЗНА), който очертава основните 
принципи на законотворчество-
то. В този закон дори чисто тер-
минологично отсъстват понятия 
като „права и свободи” или „човеш-
ки права”. Дори в установеното 
изискване за мотивиране на зако-
нопроектите (чл. 28 от ЗНА) се 
акцентира повече на финансовата 
обосновка и финансовите резулта-
ти от прилагането на един бъдещ 
закон, без да се споменава изрич-
но необходимостта от оценка на 
неговото съответствие с основ-
ните принципи и стандарти за 
правата на човека. Няма подобно 
изрично изискване и в Правилника 
за организацията и дейността на 
Народното събрание (ПОДНС).

б) Правозащитен дефицит в 
парламентарната практика.

В парламентарната практика 
и процедури няма установен ме-
ханизъм за преценка на съот-
ветствието на разглежданите 
законопроекти с принципите и 
нормите на Европейската кон-
венция за защита на правата на 
човека и основните свободи (ЕКЗ-
ПЧОС) и другите релевантни меж-
дународни инструменти. В дейст-
ващото 41-во Народно събрание 
дори постоянната комисия, в 
чийто ресор са човешките права, 
беше слята (по твърде неубеди-
телни съображения от бюджетно 
естество!) с комисията по жалби 
и петиции на граждани. Липсва и 
необходимият за това специфичен 
експертен капацитет. Показате-
лен за неглижирането на правоза-
щитната проблематика от 41-то 
НС е и фактът, че в рамките на 
разглеждания период на тази ко-
мисия е разпределен като водеща 
само един законопроект, а прове-
дените от нея заседания са твър-
де редки (ноември - 2, декември - 2, 
януари – 1, февруари - 2).

Актуални примери за негатив-
ния ефект от този правоза-
щитен дефицит са цяла серия 
от законопроекти, които напо-
следък предизвикаха и оправдано 
обществено недоволство, главно 
поради неглижирането на право-
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защитния аспект при тяхната 
подготовка от страна на законо-
дателя. Сред тях трябва да се 
подчертаят:

 Промените в Наказателно-про-
цесуалния кодекс (НПК):

С особена острота се откроява 
правозащитният дефицит и в 
промените в НПК2, чието прие-
мане предстои. В предходния мо-
ниторингов доклад на Институ-
та за модерна политика бяха 
анализирани най-проблемните ас-
пекти на тези промени, като на-
пример:

• Въвеждането на фигурата на 
„запасен защитник”, посочван 
от обвинителя и негово участие 
в наказателното производство, 
въпреки изрично упълномощава-
не на свободно избран от обви-
няемия адвокат, е недопустимо 
от конституционно и междуна-
родноправно гледище и съста-
влява ограничаване на правото 
на защита.

• Неоправдано се засяга право-
то на защита и с отпадането 
на възможността близките да 
бъдат защитници в досъдебна-
та фаза, както и отпадането 
на задължителния характер на 
защитата пред Върховния каса-
ционен съд.

2  Çàêîíîïðîåêò çà èçìåíåíèå è äîïúëíåíèå íà 
ÍÏÊ, ¹ 902-01-47, âíåñåí îò ÌÑ íà 18.11.2009 ã.

• Възстановява се т.нар. „ве-
чен обвиняем” с отпадането на 
възможността  за обвиняемия 
да поиска разглеждане в съд на 
прекомерно забавеното произ-
водство срещу него.

• Сериозно посегателство сре-
щу правата на гражданите е 
предвидената възможност при-
съдата да се основава и само 
на доказателства, събрани по 
конспиративен и таен начин. 
Така може да се стигне до при-
съди, постановени изцяло върху 
доказателства, които страни-
те имат ограничени възмож-
ности да проверяват. 

• В същата неблагоприятна по-
сока е отпадането на изисква-
нето за присъствие на най-мал-
ко две поемни лица при част от 
действията по разследването. 
Тези непредубедени свидетели, 
които вносителите явно смя-
тат за „излишен формализъм”, 
са гаранция за достоверност на 
доказателствата, които се съ-
бират в досъдебната фаза, кога-
то възможностите на страни-
те да участват в следствените 
действия са силно ограничени.

• Неприемливо е широкото до-
пускане разследващите органи 
да бъдат разпитвани като сви-
детели. Опасенията са, че тази 
възможност ще се използва 
най-вече, за да се компенсират 
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собствените им грешки, немар-
ливост и некомпетентност в 
досъдебната фаза, каквито про-
чее са характерни за разследва-
щите органи у нас.

• Опасност от допълнително 
влошаване на качеството на 
разследването поставя и пред-
ложението не само разследващи 
полицаи, а и останалите поли-
цейски органи,  да извършват 
следствени действия.

Институтът за модерна по-
литика подчертава още веднъж, 
че всички тези въпроси трябва 
да се разглеждат не само през 
тясната призма на бързината 
на наказателните процедури, а 
да се поставят и в контекста 
на гарантирането на правата 
на гражданите и предотвратя-
ването на възможни злоупотреби 
и използване на МВР и другите 
правоохранителни органи за раз-
чистване на лични, политически 
или икономически сметки. Казано 
по-илюстративно – реформата в 
наказателния процес трябва да 
го отдалечава на светлинни годи-
ни от принципите и инструмен-
тариума на фалшивия сталински 
наказателен „процес”, който пре-
небрегва всички гаранции за пра-
вата на гражданите и свежда 
процеса до бързо изпълнение на 
партийни директиви по целесъо-
бразност. Вместо да се разглежда 

и от такъв правозащитен зри-
телен ъгъл, законопроектът за 
промени в НПК се обсъжда само в 
Комисията по правни въпроси, къ-
дето акцентът се поставя главно 
върху устройствените и чисто 
процесуални аспекти на тази про-
блематика. Прочее, освен гореиз-
ложените съображения, Инсти-
тутът за модерна политика 
подкрепя и изразените от Висшия 
адвокатски съвет критични ста-
новища по повод проекта за НПК 
и настоява правителственото 
мнозинство да ги вземе предвид. 
Изрично трябва да се подчертае 
също, че самото публично заяв-
ление от властимащите, че НПК 
трябвало да бъде „по-прокурор-
ски”, свидетелства за пълно игно-
риране на правата на граждани-
те. НПК не трябва да бъде нито 
„прокурорски”, нито „адвокатски”, 
а в съответствие с фундаментал-
ните принципи на наказателния 
процес в цивилизованите демокра-
тични държави, да установява 
справедлив баланс между репре-
сивната мощ на държавата и въз-
можностите за ефикасна защита 
на гражданите. Винаги трябва да 
се има предвид, че липсата на по-
добен баланс и на гаранции сре-
щу злоупотреба с власт могат да 
доведат до необоснована репресия 
срещу невинни граждани, които са 
неудобни по една или друга причи-
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на на властимащите! (Виж повече 
в б. ”а” от този раздел)

 Промените в Закона за събра-
нията, митингите и манифес-
тациите:

В своето критично Становище от 
27.01.2010 г. по повод приемането 
на тези промени, призовавайки 
президента да наложи вето върху 
тях, Институтът за модерна 
политика подчерта, че разглеж-
дането им единствено от Коми-
сията по вътрешна сигурност и 
обществен ред е нецелесъобразно и 
демонстрира неразбиране на цели-
те на урежданата материя. Цел-
та на законодателството в тази 
област не е просто да уреди право-
мощията на държавните и мест-
ни органи по повод опазването 
на обществения ред и сигурност, 
а да се гарантира пълноценното 
упражняване на правото на всеки 
гражданин на свобода на мирни съ-
брания в съответствие с между-
народните инструменти по права-
та на човека и Конституцията на 
България. Надмощната ценност в 
случая е именно свободата на мир-
ни събрания, а не общественият 
ред и сигурност. От гледище на за-
конодателния процес, това означа-
ва най-малкото, че водеща комисия 
по тези законопроекти би следва-
ло да е Комисията по правата на 
човека, вероизповеданията и жал-
бите и петициите на граждани в 

41-то НС. Тази комисия обаче не 
е разглеждала законопроектите! 
Това не е въпрос само от формално 
процедурно естество, а е свързан 
с цялостната законодателна фило-
софия на извършваните промени, а 
също така и с обстоятелството, 
че заседанията на Комисията по 
вътрешна сигурност и обществен 
ред по правило за закрити, което 
затруднява гражданското участие 
в обсъждането на тези важни за-
конопроекти. Приемането на тези 
законодателни промени, засягащи 
основите на политическия плура-
лизъм, свободата на изразяване, 
на асоцииране и на мирни събра-
ния, стана фактически при закри-
ти врата, без реално обществено 
обсъждане с участието на широк 
кръг граждански организации, син-
дикати и независими експерти. (За 
по-важните правозащитни аргу-
менти в критичното становище 
на Института за модерна поли-
тика по тази законодателна ини-
циатива – виж раздел V „Монито-
ринг на законодателството”).

 Промените в Закона за елек-
тронните съобщения:

Друг типичен пример за правоза-
щитния дефицит в законодател-
ния процес в рамките на разглеж-
дания период бяха опитите и на 
това правителство да бъде дероги-
рана по законодателен път тайна-
та на коресподенцията и другите 
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съобщения и неприкосновеността 
на личния живот на гражданите, 
като се даде възможност на МВР 
и службите за сигурност безкон-
тролно да проследяват комуни-
кациите на хората в Интернет. 
Правителственият законопроект 
(№ 902-01-52 от 2.12.2009 г.) беше 
анализиран в предходния доклад на 
Института, но тук следва да се 
отбележи, че той също беше раз-
пределен като водеща комисия на 
Комисията по вътрешна сигур-
ност и обществен ред и не е раз-
глеждан от комисията по права-
та на човека! Това още един път 
свидетелства за липсата на разби-
ране от страна на правителстве-
ното мнозинство и в частност 
от ръководството на Народното 
събрание, което отговаря за раз-
пределянето на законопроектите 
измежду постоянните комисии, за 
необходимостта от специализира-
на преценка за съотвествието на 
приеманите закони с правозащит-
ните стандарти на Европейската 
конвенция за защита на правата 
на човека и основните свободи.

ÏÐÅÏÎÐÚÊÈ ÍÀ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ
ÇÀ ÌÎÄÅÐÍÀ ÏÎËÈÒÈÊÀ

 Наложително е 41-то Народно 
събрание да предприеме кон-
кретни мерки за изпълнение 
на резолюциите и препоръ-
ките на Съвета на Европа 

относно включването в законо-
дателния процес на механизъм 
за преценка на съответствието 
на приеманите закони със стан-
дартите на Европейската кон-
венция за защита на правата на 
човека и основните свободи.

 В тази насока би било добре, на-
пример, да се възстанови в 
реформиран вид консулта-
тивният съвет по законо-
дателството при предсе-
дателя на НС, на който да се 
вмени изрично и задължението 
да прави специализирана прецен-
ка за съответствие на законо-
проектите с правозащитните 
стандарти. Прочее, досегаш-
ната практика и анализът на 
приеманите от различни със-
тави на консултативния съвет 
в предходни парламенти стано-
вища показват незадоволителна 
степен на застъпване на тези 
стандарти. Ето защо, участи-
ето в подобна структура не 
би следвало да се огранича-
ва само да академични пре-
подаватели в областта на 
правото. Предвид липсата на 
качествено правно образование в 
областта на правата на човека 
на университетско ниво у нас, е 
целесъобразно капацитетът на 
консултативния съвет по зако-
нодателството да се повиши с 
компетентни представите-
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ли на граждански структу-
ри и среди, които имат необхо-
димата експертиза и познават 
задълбочено практиката на Съда 
в Страсбург и други релевант-
ни правозащитни институции. 
Наред с това, е добре в прави-
лата за работа на този Съвет 
да се предвидят и механизми 
за предотвратяване на кон-
фликт на интереси, доколко-
то в досегашната практика е 
имало случаи, когато членове на 
съвета са вземали отношение 
по даден законопроект, бидейки 
същевременно и частно ангажи-
рани от заинтересовани среди 
като консултанти.

 Да се засили ролята и участи-
ето в законодателния процес 
на постоянната комисия, в 
чийто ресор са правата на 
човека. Това означава, от една 
страна, системно разпределяне 
на всички постъпващи законопро-
екти, които засягат правата и 
свободите на гражданите за ста-
новище и от тази комисия, а от 
друга – засилване на нейния екс-
пертен състав и капацитет.

ÏÎ „Â”
Парламентарният контрол 
в този си вид е формален, не-
ефикасен и недостатъчен от 
гледище на новата роля на 

парламента в условията на 
европейското членство. 

Както беше подчертано и в пре-
дходния доклад на Института 
за модерна политика, Народно-
то събрание трябва да постави 
силен акцент върху осъществява-
нето на парламентарен контрол 
върху изпълнителната власт на 
вскички нива. Действащият пар-
ламент е призван не толкова да 
осъществява цялостна законода-
телна реформа, защото тя беше 
извършена от предходните три 
легислатури – 38-то, 39-то и 40-
то НС, които хармонизираха бъл-
гарската нормативна уредба с 
правото на Европейския съюз и 
направиха възможно европейското 
членство на България. Днес, но-
вата роля на НС е да разгърне и 
да направи по-ефикасен парламен-
тарния контрол върху правител-
ството. Разбира се, в съчетание 
с усилията да се усъвършенства 
нормативната среда, да се гаран-
тира нейната стабилност, пред-
видимост и ефикасно приложение.

Отново трябва да се подчертае, 
че в условията на европейското 
членство ключовото предизвика-
телство пред органите на влас-
тта в България е ефикасното 
прилагане на законодателството 
и на принципите на добро упра-
вление и добра администрация. 
Това именно обуславя нарастна-
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лото значение на парламентар-
ния контрол като функция на НС 
и необходимостта от подходящо 
адаптиране на парламентарни-
те процедури и капацитет, за да 
се използва пълноценно предвиде-
ната в Лисабонския договор въз-
можност за участие и влияние на 
националните парламенти върху 
европейското законодателство.

Няколко принципни конститу-
ционни постановки, които обу-
славят позицията на Инсти-
тута за модерна политика:

 Изпълнителната власт в ус-
ловията на парламентарното 
управление не е независима и 
самостойна. Тя е функция на 
политическото доверие на пар-
ламента и е подотчетна на 
законодателната власт. Парла-
ментарният контрол означава, 
че парламентът е конститу-
ционно оправомощен да пита 
правителството по всички въ-
проси в компетентността на 
изпълнителната власт, а то 
е длъжно да отговаря за всяка 
политика, действие или наме-
рение. И ако парламентът не 
е удовлетворен от отговорите 
на правителството, може да го 
санкционира, като снеме поли-
тическото доверие и да прекра-
ти правомощията му.

 Участието в парламентарния 
контрол във формата на акту-

ални въпроси и питания не е въ-
прос на избор, нито на преценка 
от страна на министър-предсе-
дателя и министрите, а тяхно 
неотменимо конституционно 
задължение. 

 В едно парламентарно упра-
вление отношенията между 
парламент и правителство се 
основават на принципа - парла-
ментът може да знае всичко за 
правителството, а то е длъжно 
да не крие нищо от парламен-
та. Предмет на парламента-
рен контрол е всичко, свързано 
с дейността на правителство-
то. Няма информация, която 
Министерският съвет може да 
има, а парламентът - не. Дори 
когато става дума за класифи-
цирана информация или търгов-
ска тайна, парламентарните 
процедури предоставят съот-
ветните механизми това да се 
случи.

 Институтът за модерна по-
литика смята, че е необходимо 
да се потърси нова форма на 
организация на парламен-
тарния контрол. Станала-
та традиционна през годините 
след 1991 г. организация на кон-
трола вече изглежда изпразнена 
от съдържание и неефикасна. 
Често в предходни парламенти 
се е случвало министрите да 
отговарят няколко седмици и 
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дори месеци след внасянето на 
актуален въпрос или питане от 
депутатите. В много такива 
случаи събитията отдавна са 
изпреварили парламентарния 
контрол или са направили акту-
алния въпрос неактуален, което 
свежда петъчните отговори на 
съответния министър до не-
нужна формалност. Често и са-
мите отговори на министрите 
съдържат повече бюрократичен 
формализъм, отколкото осъзна-
та политическа отговорност и 
визия за съответната полити-
ка. Подобни явления вече се на-
блюдават и в този парламент 
(виж по-подробно раздел SS от 
този доклад).

Що се отнася до контрола, осъ-
ществяван в рамките на посто-
янните парламентарни комисии 

по силата на чл. 79, ал. 2 от Кон-
ституцията3, там по правило 
акцентът е поставен върху из-
слушването на министри и други 
ведомства по повод на конкретни 
законодателни инициативи, а в 
по-малка степен е свързан с об-
съждания на конкретни управлен-
ски приоритети, проблеми или 
политики в даден ресор от изпъл-
нителната власт.

4 ×ë. 79, àë. 2 îò Êîíñòèòóöèÿòà íà Ðåïóáëèêà 
Áúëãàðèÿ: „Ïîñòîÿííèòå êîìèñèè ïîäïîìàãàò 
äåéíîñòòà íà Íàðîäíîòî ñúáðàíèå è óïðàæíÿâàò 
îò íåãîâî èìå ïàðëàìåíòàðåí êîíòðîë.·

ÏÐÅÏÎÐÚÊÈ ÍÀ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ
ÇÀ ÌÎÄÅÐÍÀ ÏÎËÈÒÈÊÀ

 Добре би било да се въведе „бър-
за писта” за задаване на не-
търпящи отлагане въпроси към 
министрите. Би могло в опреде-
лен пленарен ден да се отдели, 
например, половин час за крат-
ки отговори до 5 минути от 
страна на министрите на пис-
мени въпроси от народни пред-
ставители, зададени най-късно 
24 часа по-рано. При отсъст-
вие на съответния министър 
от страната, процедурата би 
следвало да предвиди задължи-
телно представяне на писмен 
отговор в същото заседание без 
отлагане. Подобна процедура 
би дала възможност за свое-
временна и адекватна реак-
ция от страна на народните 
представители при възникване 
на остри проблеми от общест-
вения и икономически живот на 
страната. Заедно с това, биха 
се разширили прозрачността в 
действията на правителство-
то и възможностите за граж-
дански контрол върху органите 
на властта.

Положителен пример в това от-
ношение е една от формите на 
контрол, упражняван от герман-
ския Бундестаг, която предвижда 
в рамките на общо 30 минути да 
се дават бързи отговори от стра-
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на на федералните министри вед-
нага след заседанието на прави-
телството в сряда около 13.00 ч. 

 Институтът за модерна 
политика подчертава, че въ-
веждането на такава процеду-
ра за „блиц” парламентарен кон-
трол може да се направи само с 
промени в Правилника за орга-
низацията и дейността на НС, 
тъй като е в пълно съзвучие с 
конституционната рамка на 
парламентарния контрол (чл. 
83 и чл. 90 от Конституцията). 

 Постоянните комисии би след-
вало по-системно да упражня-
ват парламентарен контрол 
върху текущата политика на 
съответните министерства, 
а не само при и по повод раз-
глеждането на конкретни зако-
нопроекти.

 С оглед съществуващата не от 
днес практика при разглеждане-
то на правителствени законо-
проекти някои министри да не 
участват в заседания на пар-
ламентарни комисии лично или 
чрез съответния ресорен зам.
министър, а да изпращат слу-
жители и експерти от по-нисък 
ранг (директори на дирекции, 
началници на отдели и пр.), е це-
лесъобразно с изричен текст от 
парламентарния правилник да 
се въведе задължението за лично 
явяване на министъра или негов 

заместник по законопроекти, за 
които министерството отго-
варя. Тук не става дума само за 
зачитане на конституционния 
ранг на парламента, а за носене 
на политическа отговорност и 
участие в обсъжданията на по-
литическо ниво, което позволя-
ва реално вземане на решения и 
изразяване на позиции от стра-
на на изпълнителната власт.

 В интернет сайта на Народ-
ното събрание е добре да се 
обособи самостоятелна секция, 
посветена само на парламен-
тарния контрол, редом със сек-
цията „законодателство”. В нея 
би било добре да се представят 
не само хронологично подредени 
стенограми от заседанията за 
парламентарен контрол и пъл-
ният текст на писмените от-
говори на министрите, както е 
понастоящем, а тази информа-
ция да бъде подредена по ресори 
на управлението (министри).

ÏÎ „Ã”
България се нуждае от рефор-
ми, а не от тичане на едно 
място! 

Институтът за модерна по-
литика подчертава, че същест-
вува опасност демонстрираната 
повишена динамика, с която се 
променят вижданията, позиции-
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те и намеренията на правител-
ственото мнозинство, да се пре-
върне в пречка за осъществяване 
на важни реформи.

В рамките на разглеждания пе-
риод се открои по-ясно един от 
негативните резултати от лип-
сата на ясна управленска (в т.ч. 
законодателна) визия и страте-
гия на правителственото мнозин-
ство в парламента (ГЕРБ, „Атака” 
и Синята коалиция) и излъченото 
от него правителство. А именно 
– на този етап управляващите 
не демонстрират достатъ-
чен капацитет да осъщест-
вяват важни реформи, като 
например в здравеопазването, в 
образованието, в социалната сфе-
ра, в митниците. В не по-малка 
степен това се отнася и до лип-
сата на ефикасни антикризисни 
икономически мерки, което задъл-
бочава икономическата криза и 
съпътстващите я безработица 
и намаляване на икономическата 
активност. Естествено е голяма-
та част от тези наложителни 
реформи да са непопулярни и да 
предизвикват обществено напре-
жение. Тъкмо поради това, азбуч-
на е истината, че реформи се про-
веждат успешно, когато са:

 добре премислени в рамките на 
обща визия и стратегия за уп-
равлението на страната;

 подложени на пълноценно об-

ществено обсъждане със заин-
тересованите социални групи и 
среди;

 подплатени с ясна политическа 
воля за провеждането им.

Вместо това, до този момент 
управляващите, доколкото пред-
приемат някакви реформаторски 
действия, правят това хаотично, 
на парче или според моментни ве-
домствени хрумвания и PR-иници-
ативи. Лансират се пред медиите 
радикални реформи и съпътства-
щите ги законодателни мерки 
(„спираме АЕЦ „Белене” и „Бургас-
Александруполис”; „свързваме с 
информационна система митни-
ците и НАП, намаляваме контра-
бандата и повишаваме с 800 млн.
лв. приходите”; „премахваме „фе-
одалните старци” в БАН, въвеж-
даме нова система за академично 
израстване”; „закриваме болници”, 
„вдигаме пенсионната възраст” и 
пр.), след което или не се случва 
нищо (къде е, например, повишена-
та събираемост на митни сборо-
ве, която правителството шумно 
обеща?!), или пък при първата въл-
на от обществена критика (обо-
снована или не), тези реформи се 
замразяват.

На пръв поглед, подобно управлен-
ско поведение, при което позиции-
те по значими обществени теми се 
менят понякога за броени дни,  би 
могло да изглежда и като повишена 
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чувствителност към обществено-
то мнение. Институтът за мо-
дерна политика обаче привлича 
вниманието на обществеността 
и институциите, че в основата на 
подобно поведение често е липсата 
на добри политики и на пълноценно 
обществено обсъждане и запонава-
не на засегнатите социални групи с 
целите и резултатите от предла-
ганите реформи. Ако тази практи-
ка, съчетана с хроничния дефицит 
на компетентност, характерен за 
това управление, прерастне в ти-
чане на едно място поради неспо-
собност да се формулират и про-
ведат ефикасни реформаторски 
мерки, това би създало опасност 
самото управление да се очертае 
като антиреформаторско и да за-
дълбочи още повече негативните 
ефекти от икономическата криза. 
На този етап това поведение на 
правителственото мнозинство и 
излъчения от него Министерски 
съвет води да внасяне на цяла по-
редица от законопроекти с лобист-
ки или репресивни уклони (виж по-
подробно Раздел V1 „Законодателен 
мониторинг” от този доклад).

ÏÐÅÏÎÐÚÊÈ ÍÀ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ
ÇÀ ÌÎÄÅÐÍÀ ÏÎËÈÒÈÊÀ

 Крайно време е правителствено-
то мнозинство да престане да 
работи на парче и да представи 
на обществеността конкретен 
пакет от реформаторски и ан-
тикризисни мерки в сферата на 
икономиката, социалната поли-
тика и здравеопазването, кои-
то да бъдат подложени на пъл-
ноценно обществено обсъждане 
с работодателите, синдикати-
те и заинтересованите социал-
ни групи и среди.

 Народното събрание и особено 
неговите постоянни комисии 
би следвало много по-активно 
да търсят мнението и учас-
тието в законодателния про-
цес на по-широк кръг граждан-
ски, синдикални, правозащитни, 
браншови и други обществени 
организации, което би позволило 
приеманите закони да стъпват 
на по-широк обществен фунда-
мент и по-пълно да отговарят 
на нуждите и интересите на 
гражданите.
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В рамките на разглеждания 
период Институтът за 
модерна политика подчер-

тава два позитивни факта в дей-
ността на Народното събрание, 
насочени към разширяване на 
прозрачността в парламентар-
ната дейност и законодателния 
процес:

 Решението на ръководството 
на Народното събрание пленар-
ните заседания да бъдат пряко 
излъчвани чрез Интернет стра-
ницата на парламента. 

 Постъпилият проект на ре-

шение (с вносител Л.Тошев) за 
допълнение на Правилника за 
организацията и дейността 
на Народното събрание, кой-
то предвижда разпечатките 
от гласуванията на народните 
представители да бъдат публи-
кувани на Интернет страница-
та на парламента. Разбира се, 
доколкото това е все още само 
едно добро намерение, Инсти-
тутът за модерна политика 
изразява надежда, че този про-
ект ще бъде приет без излишно 
отлагане.

НЯКОИ ПОЗИТИВНИ ДЕЙСТВИЯ, НЯКОИ ПОЗИТИВНИ ДЕЙСТВИЯ, 
НАСОЧЕНИ КЪМ РАЗШИРЯВАНЕ 
НА ПРОЗРАЧНОСТТА НА 
ЗАКОНОДАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС
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В дейността на 41-то НС 
в рамките на разглежда-
ния период се наблюдават 

отново някои тревожни прояви 
на правно-политически волунта-
ризъм, които се отклоняват от 
принципите на парламентаризма 
и са в разрез с конституционно 
установеното съотношение и ба-
ланс между висшите държавни ин-
ституции.

Пример за това са:

а) Решението на Народното съ-
брание от 18.12.2009 г., с което се 
ограничи правото на собственост 
на наследниците на българските 
царе Борис SSS и Фердинанд S;

б) Блокирането на неудобни парла-
ментарни въпроси към правител-
ството;

в) Случаят с изцяло подменената 
философия на приетия на първо 
четене Законопроект за развити-
ето на академичния състав в Ре-
публика България.

ÏÎ „À”
На 18 декември 2009 г. Народното 
събрание прие Решение за спира-

не на разпореждането с поземле-
ни имоти, земеделски земи, гори, 
сгради и движими вещи, за които 
има постановени решения за при-
знаване и възстановяване право-
то на собственост или са дадени 
като обезщетение на наследници-
те на бившите царе Фердинанд 1 
и Борис 111 и за спиране експло-
атационната и строителната 
дейност в посочените имоти.

Институтът за модерна по-
литика подчертава, че изразява 
становище по самия факт на пос-
тановяването на това парламен-
тарно решение и неговата правна 
характеристика, а не по породи-
лия остра обществена полемика 
въпрос законна или не е т.нар. 
царска реституция. Смятаме, че 
с това решение парламентът е 
излязъл вън от рамките на предос-
тавената му от Конституцията 
законодателна власт и е навлязъл 
в конституционните територии 
на съдебната власт, с което се 
нарушава принципът за разделе-
ние на властите, установен с чл. 
8 от Конституцията. Това е видно 
от чл. 84 и чл. 85 от Конститу-
цията, където изрично и изчерпа-

ПАРЛАМЕНТАРНИПАРЛАМЕНТАРНИ
ДЕВИАЦИИ
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телно са изброени неговите право-
мощия. Сред тях не е предвидена 
възможност по парламентарен 
път да се налагат ограничителни 
мерки спрямо правата на отделни 
граждани, а още по-малко за нала-
гане на възбрани върху разпореж-
дането и ползването на частната 
собственост на определени лица, 
което е в правомощията на съ-
дебната власт. Още повече, че в 
конкретния случай няма влезли в 
сила съдебни решения, които да 
обезсилват нотариалните и кре-
постни актове за собствеността, 
за която решението на Народното 
събрание „спира разпореждането” и 
„експлоатационната и строител-
ната дейност”. Нито пък са от-
менени по съответния ред поста-
новените решения за признаване 
и възстановяване правото на соб-
ственост или за обезщетяване на 
наследниците на бившите българ-
ски царе Фердинанд S и Борис SSS.

Институтът за модерна по-
литика подчертава, че дейст-
ващият конституционен модел 
на парламентарното управление 
в нашата страна изключва пар-
ламентът да функционира като 
съд или конвент, който може да 
отнема конституционни  права 
на конкретен гражданин. С цити-
раното решение се ограничават 
и накърняват редица права на 
засегнатите от него лица, като 

например неприкосновеността на 
частната собственост (чл. 17 от 
Конституцията; чл. 17, т. 1 от 
Хартата за основните права на 
ЕС; чл. 1 „Защита на собственост-
та” от Допълнителния протокол 
към Конвенцията за защита на 
правата на човека и основните 
свободи); забраната за дискрими-
нация на основание произход (чл. 
6, ал. 2 от Конституцията); а до-
колкото гражданите, чиито права 
се засягат нямат никакви правни 
възможности за защита и обжал-
ване на това решение4, е наруше-
но и правото на защита (чл. 56 
от Конституцията).

ÏÎ „Á”
В рамките на разглеждания пери-
од се появиха някои прецеденти 
на спиране на актуални въпроси 
и питания на депутати от опо-
зицията към правителството. 
Както е известно, актуалните 
въпроси и питания се отправят 
чрез председателя на Народно-
то събрание, като са установени 
следните изисквания за тяхната 
форма и съдържание:

 за актуалните въпроси – да се 

4 Àêòîâåòå íà ÍÑ ìîãàò äà ñå îñïîðâàò îò ãëå-
äèùå íà òÿõíîòî ñúîòâåòñòâèå ñ Êîíñòèòóöèÿ-
òà ñàìî ïðåä Êîíñòèòóöèîííèÿ ñúä îò èç÷åðïà-
òåëíî èçáðîåíèòå â ÷ë. 150 ñóáåêòè. Îòäåëíèòå 
ãðàæäàíè è òåõíèòå îðãàíèçàöèè íÿìàò ïðàâî íà 
èíäèâèäóàëíà êîíñòèòóöèîííà æàëáà.
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отнасят до „въпроси от акту-
ален характер, които предста-
вляват обществен интерес” и 
до ресора на управление или до 
администрацията, възглавява-
на от съответния министър 
или до дейността на правител-
ството, ако въпроса е към ми-
нистър-председателя (чл. 82 от 
ПОДНС); 

 питанията – да отнасят до 
„основни страни от дейността 
на министър-председателя, за-
местник министър-председате-
ля, отделните министри или на 
администрацията, за която те 
отговарят”.

 при всички случаи и актуалните 
въпроси, и питанията трябва 
да са ясно и точно формулирани 
и да не съдържат лични напад-
ки и обидни квалификации (чл. 
83, ал. 1 и чл. 87 от ПОДНС).

Тези изисквания очертават и пара-
метрите на преценка, която има 
председателя на Народното събра-
ние при решаването дали допусне 
даден актуален въпрос или питане. 
Недопустимо е тази преценка да 
бъде по целесъобразност, а още по-
малко според партийно-политиче-
ските интереси на управляващото 
мнозинство. Колкото и неудобни 
или нежелани да са въпросите от 
страна на опозиционните фракции 
и депутати, най-малкото уваже-

нието към българските граждани, 
които ги подкрепят би следвало да 
изключва създаването на конюнк-
турни препяствия пред парламен-
тарния контрол.

ÏÎ „Â”
Институтът за модерна по-
литика подчертава, че е е не-
допустимо от гледище на зако-
нодателния процес и добрите 
парламентарни практики в про-
цеса на окончателно обсъждане и 
гласуване на второ четене един за-
конопроект да се подменя негова-
та философия и основни принципи, 
гласувани на първото четене от 
Народното събрание. На второ че-
тене следва да се разглеждат само 
онези предложения на народните 
представители, които не проти-
воречат на принципите и обхвата 
на приетия на първо четене зако-
нопроект (чл. 74, ал. 2 от ПОДНС). 
В рамките на разглеждания пери-
од обаче, се констатира един лош 
прецедент – обсъжданията на 
второ четене на Законопроекта 
за развитието на академичния 
състав в Република България (№ 
902-01-56, внесен от Министерския 
съвет на 11.12.2009 г. ) .

В процеса на второто четене на 
този законопроект, самата водеща 
Комисия по образованието, наука-



31

та и въпросите на децата, младе-
жта и спорта, в лицето на нейното 
ръководство и правителственото 
мнозинство, представи и дори пуб-
ликува на своята интернет стра-
ница цялостен нов „законопроект”, 
който принципно се различава от 
основните положения, подкрепени 
от пленарната зала при първото 
четене. Независимо от факта, че 
много от предложенията на коми-
сията като цяло се основават на 
широките критики към разработе-
ния от Министерството на обра-
зованието и науката законопроект, 
подобна законодателна техника е 
недопустима. Единственият леги-
тимен парламентарен способ при 
наличие на такава рязка промяна 
във вижданията на мнозинство-
то по един вече гласуван на пър-
во четене законопроект е той да 
бъде оттеглен от вносителя – в 

случая от Министерския съвет – 
и да се внесе съответно коригиран 
в концептуално отношение. Всичко 
останало съставлява не само из-
насилване на установените парла-
ментарните процедури, но и пряко 
засяга изискванията за предвиди-
мост и прозрачност на законода-
телния процес.

Институтът за модерна по-
литика призовава народните 
представители да бъдат далеч по-
взискателни към правителствени-
те законопроекти и при наличие 
на явно несъгласие с тях да изис-
кват тяхното оттегляне или пък 
направо да отклоняват разглежда-
нето им. Недопустимо е Народно-
то събрание да става заложник на 
амбициите и даже капризите на 
този или онзи министър с цената 
на погазване на установения пар-
ламентарен ред.
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ÎÁÙÀ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ

Парламентарният контрол 
е важен показател за ха-
рактера на работата на 

парламента най-малкото поради 
три причини. Първо, той е ключо-
ва част от системата за взаимен 
контрол и баланс между институ-
циите. В ситуация на еднопартий-
но правителство и изключителна 
доминация на един политически су-
бект, функцията на парламента да 
контролира изпълнителната власт 
придобива още по-голямо значение 
за спазването и прилагането на де-
мократичните принципи на упра-
вление. Второ, парламентарният 
контрол представлява важна „об-
ратна връзка” и дава възможност 
на депутатите да се информират 
за ефектите от практическото 
прилагане на приетите от парла-
мента норми от страна на изпъл-
нителната власт. Трето, анализът 
на данните от парламентарния 
контрол позволява предварително 
да бъдат диагностицирани потен-
циални проблемни зони, където да 
бъде фокусиран експертен, медиен 
и/или граждански интерес.

Анализът на парламентарния 
контрол, който Институтът 
за модерна политика предста-
вя в този Втори мониторингов 
доклад, се базира на данни от два 
периода: 14 юли-14 ноември 2009 
г., който бе обхванат от Първия 
мониторингов доклад* на Инсти-
тута, както и от периода 15 но-
ември 2009 г. - 15 февруари 2010 г., 
който се разглежда в този Вто-
ри мониторингов доклад. Трябва 
да се подчертае, че анализът не 
съдържа сравнение на настояще-
то Народно събрание с предходни 
парламенти в този аспек, защото 
както съотношението на поли-
тическите сили, така и коалици-
онният характер на предишните 
две правителства биха изкривили 
картината и коректността на 
интерпретацията. 

В периода 14 юли–14 ноември 
2009  г., който бе обхванат от 
Първия мониторингов доклад5 на 

5 * Ïúðâèÿò ìîíèòîðèíãîâ äîêëàä íà Èíñòèòóòà 
çà ìîäåðíà ïîëèòèêà å îïîâåñòåí ïóáëè÷íî íà 
17 äåêåìâðè 2009 ã. Ïúëíèÿò òåêñò íà äîêëà-
äà å äîñòúïåí íà èíòåðíåò àäðåñ: http://www.
modernpolitics.org/?p=144

ПРЕГЛЕД И АНАЛИЗПРЕГЛЕД И АНАЛИЗ
НА ПАРЛАМЕНТАРНИЯ 

КОНТРОЛ
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Института, към членовете на 
правителството са отправени 
общо 164 въпроса и 26 питания. За 
периода 15 ноември 2009 – 15 фев-
руари 2010 г., този брой нараства 
на 184 въпроса и 34 питания (виж 
таблица 1). 

Броят на народните предста-
вители, които са участвали в 
парламентарния контрол, не бе-
лежи съществени промени (виж 
таблица 2). За първия период ак-
тивни по този показател са 75 
народни представители, 64 от 
които като вносители, а 11 дру-
ги депутати са били съвносите-
ли на въпроси/питания. За вто-
рия период въпроси и питания 
към членовете на кабинета са 
отправили 73 депутати, от ко-
ито 65 като вносители и 8 само 
като съвносители (в огромната 
си част имената на активните 

депутати се повтарят в двата 
периода). 

Прави впечатление пълната лип-
са на активност при упражня-
ването на парламентарен кон-
трол на над 3/5 от народните 
представители, които до този 

момент не са отправили нито 
едно питане или въпрос. В пери-
ода 14.07 – 14.11.2009 г. актуал-
ни въпроси и питания не са били 
внасяни от 165 народни предста-
вители, а за периода 15.11.2009–
15.02.2010 г. – от 167.

Едва 10 са най-активните народ-
ни представители, които са от-
правили по повече от 4 актуални 
въпроса и/или питания. Тези де-
сет депутати всъщност са из-
вършили повече от половината 
работа по показателя „парламен-
тарен контрол” за целия монито-
рингов период.

Таблица 1

ÁÐÎÉ ÂÚÏÐÎÑÈ È ÏÈÒÀÍÈß

Ïåðèîä Îáù áðîé Áðîé âúïðîñè Áðîé ïèòàíèÿ

Çà ïåðèîäà 14.07.2009-14.11.2009 190 164 26

Çà ïåðèîäà 15.11.2009-15.02.2010 218 184 36

Таблица 2

ÁÐÎÉ ÄÅÏÓÒÀÒÈ, ÎÒÏÐÀÂÈËÈ ÂÚÏÐÎÑÈ È ÏÈÒÀÍÈß

Ïåðèîä Îáù áðîé Îñíîâíè âíîñèòåë Ñàìî ñúâíîñèòåëè
Ïàñèâíè
äåïóòàòè

Çà ïåðèîäà 14.07.2009-14.11.2009 75 64 11 165

Çà ïåðèîäà 15.11.2009-15.02.2010 73 65 8 167
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ÀÊÒÈÂÍÎÑÒ ÍÀ 
ÏÀÐËÀÌÅÍÒÀÐÍÈÒÅ 
ÃÐÓÏÈ Â ÓÏÐÀÆÍßÂÀÍÅÒÎ 
ÍÀ ÊÎÍÒÐÎË ÂÚÐÕÓ 
ÏÐÀÂÈÒÅËÑÒÂÎÒÎ

À. ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÅÍÈ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ
   (виж фигура 1)

ПГ на Синята коалиция

На този етап ПГ на Синята коали-
ция, въпреки малкия си числен със-
тав и обстоятелството, че е част 
от управляващото мнозинство в 
парламента, проявява най-викока 
активност в упражняването на 
парламентарен контрол чрез акту-

ални въпроси и питания към прави-
телството. За периода 14 юли - 14 
ноември 2009 г. нейни представите-
ли са задали 48 актуални въпроса и 
8 питания. За втория период този 
брой значително нараства - 77 ак-
туални въпроса и 2 питания. Тази 
активност се реализира с ресурса 
на почти всички народни предста-
вители на парламентарната група 
– въпросите и питанията са за-
дадени: от 10 депутати за първия 
период, съответно от 11 депутати 
за втория период. Това означава, че 
на практика три четвърти от де-
путатите от Синята коалиция са 
се включили в парламентарния кон-
трол. Петима от тях са отправили 
по повече от 5 въпроси и питания. 
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Средно на народен представител от 
Синята коалиция се падат по 4 и 
по 5,4 актуални въпроса и питания, 
съответно за първия и за втория 
мониторингов период. Това в пъти 
превишава средната активност 
на Народното събрание като цяло, 
където за първия период средно на 
депутат се падат по 0,8 въпроси и 
питания, а за втория – 0,9.

ПГ на Коалиция за България

Най-голямата опозиционна фракция 
в 41-то НС е едва трета по сво-
ята активност в парламентарния 
контрол за първия мониторингов 
период с 46 актуални въпроса и 2 
питания. С времето тя бележи въз-
ходяща тенденция, като за втория 
мониторингов период става втора 
по тежест парламентарна група с 
отправени 59 актуални въпроса и 1 
питане. В парламентарния контрол 
през двата мониторингови периода 
се ангажират съответно 22 и 24 на-
родни представители от тази пар-
ламентарната група. Това са малко 
повече от половината от нейната 
обща численост. Прави впечатление 
обаче, че въпреки, двойно по-големия 
човешки ресурс, ангажиран от Коа-
лиция за България при упражнява-
нето на парламентарен контрол, в 
сравнение с този на ПГ на Синята 
коалиция, те са инициирали по-мал-
ко въпроси и питания. При ПГ на 
Коалиция за България няма толкова 

силно открояващи се в своята ак-
тивност депутати, както при ПГ 
на Синята коалиция, които да от-
правят много въпроси и питания. 
Напротив, активността е разпре-
делена сравнително равномерно и 
на депутат се падат по около 3-4 
питания и актуални въпроси. Като 
цяло за групата се получава средна 
активност от 1,2 актуални въпро-
си и питания на депутат за пър-
вия период и по 1,5 – за втория пе-
риод. Така, макар че ПГ на Коалиция 
за България е на второ място по 
обща групова активност, то сред-
ната активност на депутатите 
изостава зад средната активност 
на независимите депутати, които 
през втория мониторингов период 
са отправили средно по 2,6 въпро-
си и питания на човек, както и от 
активността на депутатите от 
„Атака” през първия период, които 
са отправили тогава също по 2,6 
въпроси и питания средно на човек. 
Активността на ПГ на Коалиция 
за България обаче е в пъти по-висо-
ка от тази на ПГ на ГЕРБ, където 
средно на депутат се падат по 0,09 
въпроси и питания за всеки от два-
та мониторирани периода.

ПГ на „Атака”

Тази парламентарна група стар-
тира като втора по тежест при 
парламентарния контрол за пър-
вия мониторингов период – с 49 ак-
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туални въпроса и 6 питания. Тя е 
само на стъпка от Синята коали-
ция, макар че разполага с 21 депу-
тати – повече от на СК, но наполо-
вина по-малко от ПГ на Коалция за 
България. За втория мониторингов 
период ПГ на „Атака” бележи рязък 
спад, като преминава в трета по-
зиция с 28 актуални въпроса и 8 пи-
тания. За първия период вносители 
на въпроси и питания са 16 народ-
ни представители, а за втория – 
12, което е малко над половината 
от общата численост на групата. 

Независими
народни представители

Четвърта позиция и за двата 
мониторингови периода запазват 
независимите народни предста-
вители (преди обединени в ПГ на 
„Ред, законност, справедливост”). 
Тяхната активност бележи възхо-
дяща тенденция, като за първия 
период са поставени 16 актуални 
въпроса, а за втория период - 12 
питания и 12 актуални. Същата 
тенденция се проследява и по от-
ношение на активността на от-
делните депутати – за първия пе-
риод вносители са 5 депутата, а 
за втория – 8. 

ПГ на ГЕРБ

ПГ на ГЕРБ запазва позиция на 
предпоследна по тежест полити-
ческа сила, без значителни проме-

ни по отношение на броя на от-
правените въпроси и питания и 
по отношение на броя на ангажи-
раните с тази дейност депута-
ти. За първия мониторингов пе-
риод ПГ на ГЕРБ е поставила само 
3 актуални въпроса и 8 питания. 
За втория мониторингов период - 
5 актуални въпроса и 6 питания. 
През първия период активни са 15 
депутата на парламентарната 
група, а през втория – 11. Повече 
от 100 от общо 116 народни пред-
ставители на ПГ на ГЕРБ не са 
взели участие в парламентарния 
контрол чрез актуални въпроси и 
питания към министър-председа-
теля и отделните министри.

По показателя средна активност 
на депутат от групата при пар-
ламентарния контрол, ПГ на ГЕРБ 
е на дъното със средна активност 
от едва 0,09 актуални въпроси и 
питания на човек. По този начин 
ГЕРБ значително изостава дори и 
от ПГ на ДПС, които са задали 
най-малко въпроси и питания в 
абсолютни стойности. 

ПГ на ДПС

Най-слаба и изключително ниска 
активност в парламентарния кон-
трол показва ПГ на ДПС. За първия 
мониторингов период ДПС е по-
ставило само 2 актуални въпроса 
и 2 питания, а за втория монито-
рингов период  3 актуални въпроса 
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и 5 питания. Само 7-8 от депута-
тит на ДПС са взели участие в 
парламентарния контрол. Оста-
налите пасивни 30 депутати про-
порционално губят по показателя 
„най-пасивна ПГ” само от 100-те 
пасивни депутати на ГЕРБ.

ÀÍÀËÈÇ ÍÀ ÑÚÄÚÐÆÀÍÈÅÒÎ
ÍÀ ÀÊÒÓÀËÍÈÒÅ ÂÚÏÐÎÑÈ È ÏÈÒÀÍÈß 

Ако представените дотук чисто 
количествени данни бъдат анали-
зирани и от гледна точка на съ-
държанието на конкретните пи-
тания и въпроси, се открояват 
интересни зависимости. Масово 
разпространеното схващане, че 
парламентарният контрол пред-
ставлява възможност опозицията 
да дразни управляващите, бива 
опровергано от данните. Също 
така не е вярно, че по-старите и 
по-опитни партии са по-активни 
при парламентарния контрол от 
по-новите. 

Наблюдава се друго – като общо 
правило отделните депутати от-
правят два типа питания и ак-
туални въпроси: а) повечето са 
свързани с проблеми от избира-
телния район на съответния на-
роден представител; б) в рамките 
на професионалната ориентация 
на депутата. 

Така може да се очаква, че колкото 
повече даден политик вижда въз-
можност за политическа реализа-

ция чрез ресурси „отдолу” - защита 
интересите на избирателите си, 
толкова по-активен би бил той/тя 
в парламентарния контрол. И обра-
тно – колкото повече за политиче-
ската реализация на даден политик 
в дадена партия се мобилизират 
различни от интересите на избира-
телите ресурси „отгоре” (лоялност 
към партийното ръководство, мре-
жови обвързаности и т.н.), толко-
ва по-слабо мотивиран би бил той/
тя да отправя питания и въпроси 
към правителството. Така, логично 
най-силно централизираните пар-
тии като ГЕРБ и ДПС проявяват 
най-слаба активност при парла-
ментарния контрол.

Следва, също така, да се подчер-
тае, че рядко въпросите и питани-
ята се отнасят до цялостна поли-
тика в даден сектор (най-активни 
тук са депутатите от ПГ на Си-
нята коалиция, следвани от ПГ на 
Коалиция за България и независими 
народни представители), а още по-
рядко въпросите са свързани с про-
веждана международна политика.

ÀÊÒÈÂÍÈ ÍÀÐÎÄÍÈ 
ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÈ
В 41-то Народно събрание се откро-
ява активното участие в парламен-
тарния контрол чрез актуални въ-
проси и питания към министрите 
на няколко народни представители. 
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За първия мониторингов пери-
од данните сочат следното:

Вносител на най-много актуални 
въпроси и питания (20) е народни-
ят представител Иван Н. Иванов 
от ПГ на Синята коалиция.

На второ място, с внесени 16 въ-

проса, е Ваньо Шарков също от ПГ 
на Синята коалиция.

На следващо място, с отправени 
10 въпроса е председателят на 
партия „РЗС” Яне Янев, сега неза-
висим депутат.

Данните за втория монито-
рингов период сочат, че:

Вносител на най-много въпроси 
и питания (30) е отново депута-
тът от ПГ на Синята коалиция 
Иван Н. Иванов. 

На второ място, като вносител 
(съвносител) на 14 актуални въ-
проса и питания е пак народният 
представител Ваньо Шарков също 
от ПГ на Синята коалиция.

На трета позиция, с внесени 13 
актуани въпроси и питания този 
път е депутатът Мартин Дими-
тров, съпредседател на ПГ на Си-
нята коалиция.

ÀÄÐÅÑÀÒÈ
ÍÀ ÀÊÒÓÀËÍÈÒÅ ÂÚÏÐÎÑÈ 
È ÏÈÒÀÍÈß
Данните сочат, че и в двата мо-
ниторингови периода актуални въ-
проси и питания са отправяни към 
всички членове на правителството. 

За първия мониторингов пе-
риод (14 юли-14 ноември 2009 г.) 
към отделните министри са от-
правени следният брой актуални 
въпроси и питания:
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Картината за втория мони-
торингов период (15.11.2009–
15.02.2010 г.) е следната:

Сравнителният анализ на 

тези данни показва, според 

Института за модерна поли-

тика, следните тенденции:

Фокусът върху министъра на 
финансите, който е най-чест 
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обект на парламентарен контрол 
за първия мониторингов период, по-
степенно се пренасочва към други 
сектори на управлението. Така, за 
втория период той пада до трета 
позиция, като броят на отправе-
ните към него актуални въпроси и 
питания намалява от 26 за първия 
период, на 18 за втория период. 

Наблюдава се подчертана тенден-
ция на засилване интереса към 
сектора на икономиката, енер-
гетиката и туризма. От 15 въ-
проса/питания за първия период, 
броят им скача на 33 за втория 
период. Министърът на ико-
номиката, енергетиката и 
туризма преминава от пета на 
първа позиция по участие в парла-
ментарния контрол.

Същата тенденция се регистри-
ра и по отношение на сектора 
здравеопазване. Министърът на 
здравеопазването е получил 13 
въпроса/питания за първия мони-
торингов период и 33 за втория 
период, с което изкачва от шес-
та на първа позиция. Вероятно 
водещ фактор за тази промяна 
е твърде дискусионна реформа в 
здравеопазването, която минис-
търът провежда. 

Министърът на регионално-
то развитие запазва втора по-
зиция, като броят на отправени-
те към него въпроси и питания 
слабо намалява – от 25 на 20 въ-

проса/питания. 

Министърът на земеделието 
и храните запазва четвърта по-
зиция, като към него и за двата 
периода са отправени по 16 въпро-
са/питания. 

От седма на четвърта позиция се 
изкачва министърът на окол-
ната среда и водите, като за 
първия мониторингов период тя 
е получила 12, а за втория – 16 
въпроса/питания. 

Подчертана възходяща тенденция 
бележи и интересът към сектора 
образование и наука, като от 6 въ-
проса/питания за първия монито-
рингов период, броят им нараства 
два пъти – 12 за втория монито-
рингов период. Ето защо, минис-
търът на образованието, мла-
дежта и науката се изкачва от 
единадесета на пета позиция.

Слабо се засилва интересът към 
секторите: труд и социална поли-
тика; транспорт, информационни 
технологии и съобщения; външни 
работи; култура. Министърът 
на труда и социалната поли-
тика се изкачва от 10 на 6 по-
зиция, но броят на поставените 
към него въпроси и питания не се 
увеличава съществено – от 7 за 
първия на 11 за втория монито-
рингов период. Министърът на 
транспорта, информационни-
те технологии и съобщения-
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та преминава от десета на седма 
позиция, но броят на въпросите/
питанията слабо се увеличава – 
от 7 за първия на 10 за втория 
мониторингов период.  Въпросите 
към министъра на външните ра-
боти се увеличават от 7 през пър-
вия период на 9 за втория период, 
което обуславя преминаването на 
министъра от десета на осма по-
зиция. Министърът на култу-
рата преминава от единадесета 
на 9 позиция, като зададените към 
него въпроси/ питания са 6 за пър-
вия период и 7 за втория период.

Слаб е парламентарният контрол 
по отношение на министър-
председателя - от осма пози-
ция той пада на десета, като за 
първия мониторингов период към 
него са отправени 10, а за втория 
– само 6 въпроса/питания.

Подчертана низходяща тенденция 
бележат въпросите и питанията 
към министъра на вътрешни-
те работи – от 22 за първия пе-
риод на 10 за втория период, кое-
то обосновава преминаването от 
трета на седма позиция.

Слаба низходяща тенденция се от-
чита и по отношение на сектора 
на отбраната – броят на въпро-
сите към министъра на отбра-
ната намалява от  получени 8 въ-
проса/питания за първия период на 
6 въпроса за втория период, което 
обуславя преминаването му от 9 

на 10 позиция. Същата е тенденци-
ята и по отношение на министъра 
на правосъдието, който е получил 7 
въпроса/питания за първия период 
и 5 за втория, което обуславя пре-
минаването й от 10 на 11 позиция.

На предпоследно място и в два-
та периода е министърът на 
физическото възпитания и 
спорта с отправени към него 2 
въпроса/питания за първия мони-
торингов период и 4 за втория. 

Последното място се държи от 
министъра без портфейл, кой-
то е получил само 1 въпрос за пър-
вия период, съответно 2 въпроса 
за втория мониторингов период.

От представените дотук данни 
могат да бъдат извлечени някои 
констатации:

Първо, извършените в рамките на 
разглеждания период персонални 
промени в кабинета се отразиха 
върху интензитета на парламен-
тарния контрол спрямо отделни 
министри. Такъв е примерът с ми-
нистъра на образованието, където 
след избирането на Йорданка Фан-
дъкова за кмет и назначаването на 
Сергей Игнатов, броят на въпроси-
те и питанията рязко се увеличи, 
включително от средите на прави-
телственото мнозинство. Това по-
ставя въпроса доколко провеждана-
та от новия министър политика 
в тази област не е плод повече на 
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лични и групови интереси и амби-
ции, отколкото на добре премисле-
на и обоснована обща политическа 
воля на управляващите.

Второ, реформите провокират (ре)
активността на депутатите. Кол-
кото по-сериозно даден министър 
се захване с провеждане на струк-
турни реформи в сектора, за който 
отговаря, толкова по-голям е броят 
на питанията и въпросите, които 
депутатите отправят към него/
нея. Това правило важи за всички ми-
нистри и всички сектори. Пробле-
мът тук е, че като общо правило, 
в парламентарния контрол преоб-
лазават питания и въпроси, които 
се отнасят до конкретни казуси, а 
не до принципни въпроси. Фактът, 
че дори и депутати привиждат в 
структурните реформи субекти-
визъм, провокира съмнения за това 
дали съответната реформа се про-
вежда на базата на общи принци-
пи и политики, или е повлияяна от 
частни и групови интереси. От дру-
га страна, слабото присъствие на 
сектора правосъдие в парламентар-
ния контрол поставя въпроса докол-
ко в тази ключова сфера се провеж-
дат някакви реформи. 

Трето, съдържанието на депутат-
ските питания и актуални въпро-
си дава основания да се предполо-
жи, че е по-вероятно даден проблем 
да бъде отразен в парламентарния 
контрол, когато засяга консолиди-

ран интерес, макар и на по-малко 
хора, отколкото дифузен и диспер-
сен интерес на голям брой граж-
дани. Така, културата, спорта, 
транспорта, информационните 
технологии, проблемите на бълга-
рите в чужбина остават извън фо-
куса на парламентариня контрол.

2. Отговори на министрите.

По принцип министрите спазват 
сроковете за устен или писмен 
отговор на отправени въпроси и 
питания. Едновременно с това, 
обаче, се забелязват някои нега-
тивни тенденции:

 Поради отсъствие от стра-
ната на определени министри 
(обективни причини) и формал-
но спазване на парламентарни-
те процедури, отговорите на 
някои въпроси се забавят с 2 – 3 
седмици, което се отразява на 
тяхната актуалност. Примери 
в това отношение са отговори 
на министрите на финансите, 
на вътрешните работи и на 
външните работи.

 Отделни министри са забави-
ли със седем дни отговор на 
поставен към тях въпрос без 
в протокола от парламентар-
ния контрол да са отбелязани 
обективни причини за забавяне-
то (Николай Младенов, Сергей 
Игнатов, Аню Ангелов, Божидар 
Нанев, Нона Караджова).
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ÎÁÙÀ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ 
ÇÀ 14 ÍÎÅÌÂÐÈ 2009
ÄÎ 14 ÔÅÂÐÓÀÐÈ 2010

В рамките на разглеждания пе-
риод в Народното събрание 
са внесени общо 68 законо-

проекта, по-голямата от които от 
Министерския съвет. От законот-
ворческа и правнотехническа гледна 
точка правят впечатление следни-
те негативни характеристики:

 Предлагат се множество про-
мени в действащи закони, без 
преди това да е извършен задъл-
бочен анализ за обществената 
необходимост или предварител-
на оценка на въздействието на 
такива промени. 

 Не се провеждат и пълноценни 
предварителни обществени об-
съждания по законодателни ини-
циативи, които засягат права-
та и интересите на широк кръг 
граждани и социални групи (като 
например по законопроектите в 
областта на здравеопазването, 
отбраната, социалното подпо-
магане; развитието на анадемич-
ния състав и др.). Всичко това 
не допринася за повишаване на 
правната сигурност и предвиди-

мост на законодателната среда.

 Внасят се законопроекти от пра-
вителството, при които голяма 
част от предложенията са свър-
зани единствено с промяна на сис-
тематичното място на отделни 
разпоредби, без да се променя съ-
държанието на правните норми 
по същество, което би създало за-
труднения за техните адресати. 

Положително следва да се оцени 
фактът, че парламентът и прави-
телственото мнозинство продъл-
жават да проявяват необходимата 
активност при въвеждане на импе-
ративни изисквания, произтичащи 
от европейското законодателство.   

1. ÍÀÁËÞÄÀÂÀÍÈ 
ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÍÈ 
ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÈ, ÊÎÈÒÎ 
ÇÀÑßÃÀÒ ÏÐÀÂÀÒÀ
ÍÀ ÃÐÀÆÄÀÍÈÒÅ

1.1 ÎÑÍÎÂÍÈ ÏÐÀÂÀ È ÑÂÎÁÎÄÈ

„Сиво законодателство” - 
приети закони:

ПРЕДЛОЖЕНИЯТА включват из-
менение на някои остарели и не-

МОНИТОРИНГ НА МОНИТОРИНГ НА 
ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО
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действащи текстове, останали 
от тоталитарния режим, както 
и замяна на термина „манифес-
тация” с „шествие”. Предлагат се 
и по-големи гаранции за упраж-
няване на правото на събрания, 
митинги и манифестации, като 
например: отпадане на забраната 
за провеждане на такива прояви в 
часовете от 22 до 6 часа; отпада-
не на забраната да се провеждат 
в обозначената зона пред Народ-
ното събрание и пр. Въвежда се 
процедура за обжалване на нало-
жени забрани пред съответния 
административен съд в 3 дневен 
срок, като решението на съда се 
постановява веднага и е оконча-
телно. Предлагат се и промени в 
сроковете за предварително уве-
домяване за свикване на събра-
ние или митинг: от най-малко 48 
часа на най-малко 110 часа преди 
началото на съответното меро-
приятие, като се запазва  въз-
можността в неотложни случаи 
уведомлението да се направи в ед-
нодневен срок. 

В приетите в крайна сметка от 
Народното събрание промени в 
Закона за събранията, митинги-
те и манифестациите залегнаха 
следните основни положения: а)  
разшири се обхвата на забраната 
събрания или митинги да се про-
веждат не само в обозначената 
зона около Народното събрание, 
но и около Министерски съвет и 
Президентството; б) удължи се 
срокът за предварително уведом-
ление за провеждане на митинг 
или събрание от 48 на 72 часа.

 ÎÖÅÍÊÀ ÍÀ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ
ÇÀ ÌÎÄÅÐÍÀ ÏÎËÈÒÈÊÀ

С приетия закон грубо се накър-
няват основни права на граждани-
те. На 27.01.2010 г. Институтът 
за модерна политика оповести 
мотивирано становище в тази 
насока,  което бе изпратено на 
председателя на Народното съ-
брание, на ръководствата на пар-
ламентарните групи и съответ-

Èìå è ¹ íà çàêîíîïðîåêòà: Çàêîíîïðîåêò çà èçìåíåíèå è äîïúëíåíèå íà Çàêîíà çà ñúáðàíèÿòà, ìè-
òèíãèòå è ìàíèôåñòàöèèòå, ¹ 954-01-46

Âíîñèòåë/ Äàòà: ßÍÅ ßÍÅÂ è ãðóïà í. ï. ÏÃ íà ÐÇÑ/17 íîåìâðè 2009 ã.

Êîìèñèè: Âîäåùà: Êîìèñèÿ ïî âúòðåøíà ñèãóðíîñò è îáùåñòâåí ðåä

Äðóãè: Êîìèñèÿ ïî ïðàâíè âúïðîñè

Ïúðâî ÷åòåíå: 9.12.2009 ã.

Ïðèåò/ Îáí. ÄÂ: 21 ÿíóàðè 2010 ã. è âúðíàò çà íîâî ðàçãëåæäàíå îò ïðåçèäåíòà íà 31 ÿíóàðè 
2010 ã.
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ните постоянни комисии, а също 
така на президента на Република 
България, на Европейската коми-
сия, Венецианската комисия при 
Парламентарната асамблея на 
Съвета на Европа, Комисаря по 
правата на човека на Съвета на 
Европа, Бюрото за демократич-
ни институции и човешки права 
на ОССЕ, както и на широк кръг 
граждански и синдикални органи-
зации и медиите. В резюме, основ-
ните възражения в това Стано-
вище са:

Първо, по отношение на пар-
ламентарната процедура. За-
конопроектите в тази област са 
разпределени от председателя на 
Народното събрание единствено 
на Комисията по вътрешна сигур-
ност и обществен ред. Този под-
ход демонстрира неразбиране на 
целите на урежданата материя. 
Институтът за модерна полити-
ка подчертава, че целта на зако-
нодателството в тази област не 
е просто да уреди правомощията 
на държавните и местни органи 
по повод опазването на общест-
вения ред и сигурност при про-
веждане на митинги, шествия и 
манифестации. Целта е, по нор-
мативен път да се гарантира 
пълноценното упражняване на 
правото на всеки гражданин на 
свобода на мирни събрания в съ-
ответствие с международните 

инструменти по правата на чо-
века и Конституцията на Бълга-
рия. Надмощната ценност в слу-
чая е именно свободата на мирни 
събрания, а не общественият ред 
и сигурност. От гледище на зако-
нодателния процес, това означава 
най-малкото, че водеща комисия 
по тези законопроекти би следва-
ло да е не друга, а постоянната 
комисия, в чийто ресор попадат 
правата на човека – Комисията 
по правата на човека, вероизпове-
данията и жалбите и петициите 
на граждани в 41-то НС. Тази ко-
мисия обаче не е разглеждала за-
конопроектите. Институтът за 
модерна политика смята, че това 
не е въпрос само от формално 
процедурно естество. Той е свър-
зан с цялостната законодателна 
философия на извършваните про-
мени, а също така и с обстоятел-
ството, че заседанията на Коми-
сията по вътрешна сигурност и 
обществен ред по правило за за-
крити, което затруднява граж-
данското участие в обсъждането 
на тези важни законопроекти.

Второ, по съдържанието на 
приетите промени. Свободата 
на мирни събрания е фундамен-
тален елемент на съвременната 
система на правата и свободите 
на гражданите. Тя е прогласена 
в чл. 20 от Всеобщата Деклара-
ция за правата на човека на ООН, 
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чл. 21 от Международния пакт 
за гражданските и политически-
те права, чл. 11 от Европейската 
конвенция за защита на правата 
на човека и основните свободи, 
чл. 12 от Хартата за основните 
права на Европейския съюз и др. 
Съдържанието на тази граждан-
ска свобода нееднократно е било 
предмет на тълкуване и постано-
вяване на задължителни за държа-
вите правозащитни стандарти в 
практиката на Европейския съд 
по правата на човека в Страсбург 
(напр. Aldemir v Turkey, „Artze fur 
das Leben“ v Austria, Appleby v UK, 
Makhmudov v Russia, Oya Ataman 
v Turkey и редица други). Таки-
ва стандарти се извеждат и от 
практиката на Върховния съд 
на САЩ по повод прилагането на 
Първата поправка в американска-
та конституция. Наред с това, 
съществени насоки за изработва-
нето на законодателство в тази 
област са дадени и в документа 
на Организацията за сигурност и 
сътрудничество в Европа (ОССЕ) 
– „Насоки за свободата на мирни 
събрания” от 2007 г. (както и тъл-
кувателните бележки на Венеци-
анската комисия по тях).

В този контекст възраженията 
на Института за модерна поли-
тика са:

 Вместо да бъде отменено огра-
ничението в действащия закон, 

според което „събрания или ми-
тинги не могат да се  провеж-
дат в обозначената зона около 
Народното събрание...”, то е 
разширено, като е добавена за-
брана за подобни прояви и пред 
сградите на Министерския съ-
вет и президенството. Какво 
е съдържанието на понятието 
„обозначена зона” е оставено на 
дискреционната преценка на об-
щината и полицейските органи. 
Това означава, че законодате-
лят предоставя на тези органи 
свободата да решат както че 
обозначена зона обхваща само 
пространството непосредстве-
но около тези сгради, така и 
да блокират въобще провежда-
нето на митинги, например в 
околовръст от един километър, 
от посочените висши държавни 
институции. Подобна бланкет-
на разпоредба, както се сочи и 
в цитирания по-горе документ 
на ОССЕ за стандартите при 
разработване на подобно зако-
нодателство, не е в съзвучие с 
чл. 11 от ЕКЗПЧОС. Нещо пове-
че, както се сочи в практиката 
на Съда в Страсбург (Aldemir 
v Turkey, App. No. 32124/02, 18 
December 2007, para. 41): 

„Държавите трябва не само да 
гарантират свободата на мир-
ни събрания, но трябва и да се 
въздържат от въвеждане на не-
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основателни косвени ограниче-
ния на това право”.

Правото на свобода на мирните 
събрания е неотменно свърза-
но с възможността посланието, 
отправено от гражданите, кои-
то протестират или провеждат 
митинг в защита на свои каузи, 
ценности и интереси, да достиг-
не до неговите конкретни адреса-
ти. Би съставлявало недопустимо 
ограничаване на тази гражданска 
свобода, например, ако граждани 
и/или техни организации протес-
тират срещу даден управленски 
или законодателен акт, но в рам-
ките на дискреционната прецен-
ка на общината, позовавайки се 
на забраната за подобни прояви в 
„обозначената зона”, им бъде от-
казано да проведат своя протест 
пред сградите на Министерския 
съвет или парламента, а бъдат 
пренасочени към Борисовата гра-
дина или Южния парк.

Институтът за модерна по-
литика смята, че приетото раз-
ширено и бланкетно ограничение 
за провеждане на митинги пред 
сградите на основните институ-
ции на властта не отговаря на 
стандартите на Европейската 
конвенция за защита на права-
та на човека и основните свобо-
ди. Чл. 11, ал. 2 от конвенцията 
постановява, че ограничения на 

правото на мирни събрания са до-
пустими само ако отговарят на 
т.нар. „троен тест” – т.е. ако 
са „предвидени  в  закона  и  не-
обходими  в  едно демократично  
общество  в  интерес  на  наци-
оналната  или обществената  си-
гурност,  за  предотвратяване  на  
безредици  или престъпления, за 
защитата на здравето и морала 
или на правата и свободите  на  
другите”.  Посоченото ограниче-
ние се въвежда със закон, но ка-
тегорично не е необходимо в едно 
демократично общество, основа-
но на принципа на политическия 
плурализъм, на свободата на съ-
вестта, на сдружаването, на ре-
лигиозните убеждения и пр. Къде, 
ако не пред органите на властта, 
гражданите имат право да про-
ведат свои шествия, митинги и 
събрания в знак на протест или 
в защита на свои интереси?! По 
какъв начин едно мирно събрание 
пред парламента, правителство-
то или президентството застра-
шава националната сигурност 
или обществения ред?! Да се въ-
вежда подобна „презумпция”, че 
публичните прояви потенциално 
заплашват реда и сигурността е 
абсолютно недопустимо, според 
международните правозащит-
ни стандарти. Както се сочи в 
т.нар. Принципи от Сиракуза, 
които очертават допустимите 
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рамки за ограничаване или деро-
гиране на правата, предвидени в 
Международния пакт за граждан-
ски и политически права:

„националната сигурност може 
да оправдае ограничаването на 
отделни права, само когато е 
необходимо да се защити само-
то съществуване на нацията 
или нейната териториална 
цялост и политическа незави-
симост от сила или заплаха 
със сила. Националната сигур-
ност не може да бъде основание 
за ограничения, когато се цели 
предотвратяване на локални 
или изолирани заплахи за об-
ществения ред.”

Що се отнася до обществения ред, 
предотвратяването на престъ-
пления,  защитата на здравето и 
морала, правата и свободите на 
другите граждани, като възмож-
ни легитимни основания за огра-
ничаване на правото на мирни съ-
брания, то отново приетото от 
Народното събрание ограничение 
не може да бъде обосновано с тях. 
Както се сочи в практиката на 
Съда в Страсбурт (Ezelin v France 
(1991) 14 EHRR 362, paras 51-53):

„Свободата да се участва в мир-
но събрание... е от такова зна-
чение, че не може да бъде огра-
ничавана по никакъв начин, без 

самият гражданин да е извър-
шил някакъв насилствен акт”.

Наред с това, обичайните затруд-
нения, създавани от подобни про-
яви за гражданите, които живе-
ят, работят или осъществяват 
своите делови активности в ра-
йона на митинга, шествието или 
събранието, също не могат да бъ-
дат основание за предварително 
ограничаване на свободата за про-
веждане на мирно събрание (Вж. 
Решения на Съда в Страсбург: Oya 
Ataman v Turkey, App. No. 74552/01, 
5 December 2006, paras 41-42; „Зе-
лени Балкани срещу България” от 
2007 г.; Aldemir v Turkey от 2002 г., 
както и Документа на ОССЕ „На-
соки за свободата на мирни събра-
ния”, 2007). Това с още по-голяма 
сила се отнася и за случаите, ко-
гато дадена публична проява сре-
ща масово неодобрение и несъгла-
сие от обществеността.

 Все в духа на ограничаване на 
свободата на мирни събрания е 
и приетото удължаване на сро-
ка за предварително уведомле-
ние за провеждане на митинг 
или събрание 48 часа на 72 часа 
(чл. 8, ал. 1 от закона). Тази нова 
разпоредба е гласувана без дис-
кусия в пленарната зала и без 
да се посочат каквито и да е 
аргументи от Комисията по 
вътрешна сигурност и общест-
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вен ред, които да оправдават 
подобна мярка. По-нататък в 
гласуваните промени в чл. 11 се 
уеднаквява срокът за уведомле-
ние за провеждане на манифес-
тации също на 72 часа, което 
създава впечатление, че промя-
ната е правена механично, без 
да се прецени, в светлината 
на стандартите по правата 
на човека доколко точно този 
срок от цели три денонощия 
за предварително уведомление 
е обоснован. Следва да се отбе-
лежи, че смисълът на предва-
рителното уведомление е да се 
даде разумен срок на институ-
циите да изпълнят задължени-
ето на държавата да осигури 
условия и охрана за провеждане-
то на подобни публични прояви. 
Ако практиката досега свиде-
телства, че срок от 48 часа е 
напълно достатъчен за това, 
възниква въпроса каква е об-
ществената необходимост от 
неговото удължаване.

 Текстът на чл. 13 от действа-
щия закон продължава да забра-
нява провеждането събрания, 
митинги и манифестации, които 
„не са организирани... при услови-
ята и по реда, установени с този 
закон”. С други думи, в този си 
вид действащият закон не поз-
волява провеждането на т.нар. 
„спонтанни митинги”, които са 

провокирани от значим проблем 
или обществен интерес и ста-
ват повод за бърза гражданска 
реакция чрез протест или демон-
страция. Стандартите, уста-
новени в практиката на Съда в 
Страсбург, не позволяват в та-
кива случаи липсата на предва-
рително уведомление за провеж-
дането на публично събрание да 
бъде основание за забраната или 
разпръскването му от властите. 
Както се сочи в решението по 
делото Bukta v Hungary (App. No. 
25691/04, 17 July 2007, para. 36):

„При особени обстоятелства, ко-
гато незабавната гражданска 
реакция във вид на демонстра-
ция е опрадвана, разпръскването 
на подобно мирно събрание, само 
защото  властите не са били 
предварително уведомени, без да 
е налице незаконно поведение на 
участниците в събранието, ще 
съставлява непропорционално 
ограничение на свободата на съ-
брания.”

Институтът за модерна по-
литика подчертава, че дори и 
да няма достатъчно основател-
ни причини за липсата на уве-
домление, властите са длъжни 
да изпълнят задължението на 
държавата да охранява и улесня-
ва провеждането на спонтанни 
митинги и протести, при усло-
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вие, че те имат мирен характер 
и не засягат по драстичен начин 
правата на другите граждани 
(Виж решения на Съда в Страс-
бург по делата Cisse v. France, no. 
51346/99 и Oya Ataman v Turkey, 
App. No. 74552/01).

В тази логика, добре е също така 
да се прецизира безусловното 
ограничение в чл. 5 от действа-
щия закон, според което събрания, 
митинги и манифестации не са 
допустими в часовете от 22.00 до 
6.00 ч. По този начин практичес-
ки са забранени т.нар.”постоянни 
протести”, нощни бдения и пр.

 Наред се тези възражения, Ин-
ститутът за модерна поли-
тика, вземайки предвид тради-
ционно ниската правозащитна 
култура на полицийските служби 
в нашата страна, подчертава и 
необходимостта в действащия 
закон да се въведат с изрични 
норми някои по важни правоза-
щитни стандарти в разглежда-
ната област. Така например, до-

бре би било да не се оставя на 
свободната преценка на правоп-
рилагащите органи, а да се пос-
танови на законово ниво правило-
то, че когато в рамките на един 
митинг, събрание или манифеста-
ция отделни лица или групи от 
лица предприемат насилствени 
действия (вкл. с провокативна 
цел), това не е достатъчно осно-
вание за полицейските органи да 
прекратят проявата или пък да 
използват сила срещу останали-
те граждани, които протести-
рат мирно. Такъв беше случаят, 
например, с разпръскването на 
протеста на 14 януари 2009 г. 
пред Народното събрание. (Виж и 
цитираните по-горе решения на 
Съда в Страсбург).

«Сиво законодателство» –
на етап «обсъждане»

ПРЕДЛАГА СЕ отмяна на импера-
тивното изискване Българското 
национално радио и Българската 
национална телевизия да създават 
предавания, предназначени за бъл-
гарските граждани, за които бъл-
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гарският език не е майчин, вклю-
чително и на техния език. Според 
вносителите действащата уредба 
създава възможност за недопусти-
мо толериране на определени гру-
пи от населението да култивират 
сепаратистки настроения. Те се 
позовават и на чл. 3 от Конститу-
цията, съгласно който официален 
език в страната е българският, ко-
ето според тях означава, че по на-
ционалните радио и телевизия е до-
пустима информационна дейност 
само на официалния български език.

 ÎÖÅÍÊÀ ÍÀ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ
ÇÀ ÌÎÄÅÐÍÀ ÏÎËÈÒÈÊÀ

Предложението нарушава пра-
вата на българските граждани, 
придалежащи към етнически, ре-
лигиозни и езикови групи, чийто 
майчин език не е българският и 
има дискриминационен характер. 
Официалният език е задължите-
лен в отношенията на граждани-
те с държавните власти и адми-
нистрацията (изключение прави 
омбудсманът, към когото могат 
да се подават жалби и на друг 
език, в т.ч. майчин език). Двете 
обществени национални медии – 
БНТ и БНР, не са държавни органи 
с изпълнително-разпоредителни 
функции, те не са част от дър-
жавната власт, а представляват 
специфични публични културни 

институции. В този смисъл твър-
дението, че е недопустимо те да 
излъчват предавания, които не 
са на официалния език е напълно 
неоснователно. Като културни 
институции, БНТ и БНР се фи-
нансират от данъкоплатците, в 
т.ч. от тези български граждани, 
чиито майчин език не е български-
ят. От гледище на пропаганди-
раната от вносителите на това 
законодателно предложение грижа 
за националните интереси, Ин-
ститутът за модерна политика 
подчертава, че истинската защи-
та на българския национален ин-
терес изисква усилия и политики, 
които консолидират българската 
нация на основата на съвремен-
ното разбиране за гражданска на-
ция в противовес на разбирането 
за етнонацията, което би от-
чуждило от българската държава 
всички граждани, които не при-
надлежат към българския етнос. 
Нашето категорично разбиране, 
което произтича и от принципи-
те и нормите на Конституцията 
на България е, че България е едно-
национална държава с етническо, 
религиозно и езиково разнообразие. 
В едно съвременно демократично 
общество уважението към различ-
ните религиозни и културни тра-
дициите и майчиния език са не-
отменен принцип. Заедно с това, 
нашето убеждение е, че български-
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ят национален интерес повелява 
държавата да полага усилия да 
осигурява възможности за всички 
граждани, чиито майчин език не е 
българския, да могат да се осведо-
мяват на техния майчин език за 
събитията и обществения живот 
именно от българските обществе-
ни медии, а не от чуждестранни 
държавни и частни медии. Тази 
политика следва да се осъществя-
ва с чувство на разумна мяра и 
съобразно реалните потребности 
на съответните групи, като се 
използват и възможностите на 
регионалните подразделения на 
БНТ и БНР.

1.2 ÑÎÖÈÀËÍÈ È ÒÐÓÄÎÂÈ ÏÐÀÂÀ

„Сиво законодателство” - 
приети закони:

ПРАВЯТ СЕ следните по-важни 
промени:

 отпадане на ограничението в 
срока за непрекъснато получа-
ване на месечни помощи от без-

работни лица в трудоспособна 
възраст (по препоръка на Евро-
пейския комитет за социални 
права след колективна жалба на 
Европейския център по правата 
на ромите, внесена в Съвета на 
Европа. Европейският комитет 
за социални права констатира, 
че човек, на когото е отказано 
продължаване на правото на 
месечни социални помощи пора-
ди тези законови мерки, може 
да изгуби основното си сред-
ство за препитание);

 в синхрон с промените в Закона 
за интеграция на хората с ув-
реждания се предлага: отпадане 
на месечната добавка за лица с 
трайни увреждания и замяната й 
с месечна целева помощ след пре-
ценка на доходите на лицето или 
семейството в размер съобраз-

но степента на трайно намале-
на работоспособност или вида и 
степента на увреждането;

 регламентиране на задължения 
на областния управител и на 

Èìå è  ¹ íà 

çàêîíîïðîåêòà: 

Çàêîíîïðîåêò çà èçìåíåíèå è äîïúëíåíèå íà Çàêîíà çà ñîöèàëíî ïîäïîìàãàíå, 

¹ 902-01-57

Âíîñèòåë/ Äàòà: Ìèíèñòåðñêè ñúâåò/ 11 äåêåìâðè 2009 ã.

Êîìèñèè: Âîäåùà: Êîìèñèÿ ïî òðóäà è ñîöèàëíàòà ïîëèòèêà

Äðóãè: Êîìèñèÿ ïî ðåãèîíàëíà ïîëèòèêà è ìåñòíî ñàìîóïðàâëåíèå

Ïúðâî ÷åòåíå: 20.01.2010 ã.

Ïðèåò/ Îáí. ÄÂ: 10 ôåâðóàðè 2010 ã.



53

Общинския съвет (с координи-
ращите функции на територи-
алните структури на Агенци-
ята за социално подпомагане) 
за приемане на стратегии и 
годишни планове за развитието 
на социалните услуги в съот-
ветните региони;

 увеличаване на срока на уведо-
мяването на гражданите за 
взетите решения по подадени-
те от тях молби-декларации за 
отпускане на социални помощи 
от 7 на 14 дни;

 създаване на нормативна въз-
можност за пряко договаряне 
между кмета на общината и 
регистриран частен доставчик 
на социални услуги, с цел сти-
мулиране развитието на со-
циалното предприемачество и 
създаване на публично-частни 
партньорства в областта на 
социалните услуги;

 закриване на Съвета за соци-
ално подпомагане като консул-
тативен орган към министъра 
на труда и социалната поли-
тика (според мотивите към 
закона мярката е основателна 
тъй като на практика всички 
промени в законодателството 
в областта на социалната за-
щита се разглеждат в комиси-
ите към Националния съвет за 
тристранно сътрудничество 
(НСТС), както и на заседанията 

на самия НСТС);

 •заличава се възможността за 
предоставяне на „социална ус-
луга – резидентен тип”, които 
са форма на социални услуги за 
задоволяване на ежедневните 
потребности за ограничен брой 
лица - не повече от 15, които 
предоставят възможност за 
живеене в среда, близка до се-
мейната;

 създаване на нова възможност 
в Закона за семейните помощи 
за деца: целева помощ за едно-
кратно в течение на 1 година 
безплатно пътуване с железо-
пътния и автобусния транс-
порт в страната (отиване и 
връщане) за многодетни майки, 
родили (осиновили) и отгледали 
3 и повече деца над едногодишна 
възраст.

 засилени санкции за лицата, не-
добросъвестно получили социал-
ни помощи - лишаване от тези 
помощи до възстановяване на 
дължимите суми, но за срок не 
по-дълъг от 2 години; при неиз-
пълнение на задължението на 
подпомаганите лица да уведо-
мят писмено съответната ди-
рекция „Социално подпомагане“ 
за всички промени на вписани об-
стоятелства в срок, не по-късно 
от един месец от настъпването 
им, те се лишават от социални 
помощи за една година.
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 ÎÖÅÍÊÀ ÍÀ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ
ÇÀ ÌÎÄÅÐÍÀ ÏÎËÈÒÈÊÀ

Негативи: мерки като увелича-
ването на срока на уведомява-
нето на гражданите за взетите 
решения по подадени молби-декла-
рации за отпускане на социални 
помощи от 7 на 14 дни „по прак-
тически съображения” са непри-
емливи. Основната цел не само на 
процедурите за социалното под-
помагане, но и на всякакъв вид 
административно обслужване, не 
е да се облекчи натовареността 
на съответната администра-
ция, а да се постигне максимална 
удовлетвореност и ефективност 
при предоставянето на услуга-
та. Редно е съществуващите за-
труднения да бъдат коригирани 
не чрез увеличаване на срока в 
ущърб на гражданите, а чрез оп-
тимизация на работните проце-
си и по-ефективно управление на 
ресурсите.

Като негатив подчертаваме и 
промяната в начина на опреде-
ляне на състава на фонд „Соци-
ално подпомагане”, а именно по-
сочването на управлението на 
фонда единствено от министъ-
ра на труда и социалната поли-
тика. Ефективността и отчи-
тането на потребностите при 
предоставянето на социални ус-
луги следва да се осъществяват 

с участието (консултативно, 
експертно) на широк кръг от 
заинтересовани страни, в т.ч. 
активно участие на неправител-
ствения сектор. Негативно оце-
няваме и закриването на Съвета 
за социално подпомагане, с кое-
то се ограничава възможност-
та за участие на гражданското 
общество в разработването на 
социалната политика и в упра-
влението на фонд „Социално под-
помагане”. 

Позитиви: стимулиране на 
устойчивото развитие на со-
циалните услуги чрез прякото 
ангажиране на областните упра-
вители и общините в планиране 
на разкриването, закриването, 
промяната на капацитета и 
предоставянето им на общин-
ско и областно ниво на базата 
на анализ на потребностите от 
социални услуги. Препоръчва се 
обаче процесът да се фокусира 
повече върху прехвърляне на от-
говорностите за социално подпо-
магане от централно ниво към 
общините, като водещите парт-
ньори и участници бъдат мест-
ните власти и представители 
на заинтересованите страни на 
местно ниво, които са най-бли-
зо и могат в най-висока степен 
да отчетат и предложат мерки 
за удовлетворяване на потребно-
стите.
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„Сиво законодателство” –
на етап „обсъждане”:

ПРЕДЛАГАТ СЕ следните основни 
промени:

 В провеждането на държавната 
политика за интеграция на хора 
с увреждания се включват нови 
правни субекти: други организа-
ции, работещи в областта на 
интеграцията и защитата на 
правата на хората с уврежда-
ния. Последните ще бъдат чле-
нове на Националния съвет за 
интеграция на хората с увреж-
дания, като не могат да бъдат 
повече от 15 на сто от състава 
на съвета. Критериите за под-
бора и участието на тези ор-
ганизации в съвета ще се опре-
делят от Министерски съвет. 
МС ще определя, също така, и 
критериите за представител-
ност на национално представи-
телните организации на и за хо-
рата с увреждания, за тяхното 
участие в Националния съвет. 
Разширяват се правомощията 
на Националния съвет за инте-

грация на хората с увреждания 
– той ще дава становища по 
всички проекти на нормативни 
актове, стратегии, програми и 
планове, които засягат права-
та на хората с увреждания и 
тяхната интеграция. 

 Изрично се предвижда, че инте-
грацията на хората с уврежда-
ния се осъществява и чрез про-
фесионална реализация, без да 
са разписани съответните раз-
поредби, гарантиращи правото 
на професионална реализация. 

 Програмата за ранна диагно-
стика и профилактика на за-
болявания, приемана от Ми-
нистерски съвет, ще разшири 
обхвата си: към генетичните 
заболявания се добавят още 
пренаталните заболявания и 
придобити състояния. 

 Разширяват се правомощия-
та на Агенцията за хората с 
увреждания. Тя ще упражнява 

Èìå è ¹ íà
çàêîíîïðîåêòà: 

Çàêîíîïðîåêò çà èçìåíåíèå è äîïúëíåíèå íà Çàêîíà çà èíòåãðàöèÿ íà õîðàòà ñ óâ-
ðåæäàíèÿ, ¹ 902-01-58

Âíîñèòåë/ Äàòà: Ìèíèñòåðñêè ñúâåò/ 11 äåêåìâðè 2009 ã.

Êîìèñèè: Âîäåùà: Êîìèñèÿ ïî òðóäà è ñîöèàëíàòà ïîëèòèêà

Äðóãè: Êîìèñèÿ ïî çäðàâåîïàçâàíåòî; Êîìèñèÿ ïî áþäæåò è ôèíàíñè

Ïúðâî ÷åòåíå: 10.02.2010 ã.

Ïðèåò/ Îáí. ÄÂ:
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контрол върху отпусканите от 
държавата средства за работо-
дателите (възстановяване на 
внесени от него осигурителни, 
здравно осигурителни вноски и 
за допълнително пенсионно оси-
гуряване), които следва да се 
използват за инвестиции, реха-
билитация и интеграция на хо-
рата с увреждания. 

 Предлага се повишаване на 
процента на възстановява-
не от републиканския бюджет 
на средства на работодателя, 
внесени за осигурителни вноски 
за държавно обществено осигу-
ряване, задължително здравно 
осигуряване и допълнително за-
дължително пенсионно осигуря-
ване за работещите по трудово 
правоотношение в специализи-
раните предприятия, трудово-
лечебните бази и кооперациите 
на хората с увреждания, члену-
ващи в национално представи-
телните организации на хора-
та с увреждания и в национално 
представителните организации 
за хората с увреждания – от 30 
на 50 на сто. 

 Предлага се промяна в уредбата 
на оценяване на увреждането 
и на възможностите за инте-
грация. Социалната оценка ще 
се извършва въз основа на ме-
дицинската експертиза по ме-
тодика, утвърдена от социал-

ния министър и ще установява 
още: възможностите за реха-
билитация; възможностите за 
обучение, за трудова заетост; 
потребностите от социални ус-
луги. Разширява се съставът на 
консултативните комисии, кои-
то извършват социална оценка, 
като в него се включват още ле-
кар, психолог и педагог. 

 Разширяват се задълженията 
на Министерството на образо-
ванието, младежта и науката 
по повод осигуряване на профе-
сионална подготовка на гражда-
ни с увреждания до 29-годишна 
възраст (понастоящем подго-
товката се осигурява за деца с 
увреждания). 

 Отменят се разпоредбите, 
свързани с правото на месеч-
ни добавки за хората с трайни 
увреждания. Предвижда се пра-
во на хората с трайни увреж-
дания на финансова подкрепа в 
зависимост от индивидуалните 
им потребности, установени в 
социалната оценка, за ползване 
на: социални услуги; услуги за со-
циална и медицинска рехабили-
тация; услуги за участие в тру-
дова заетост и професионална 
квалификация; услуги за достъп 
до интегрирано образование и 
обучение; услуги за осигуряване 
на достъпна среда. Единстве-
ната месечна добавка, която 
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се запазва, е тази в размер 70 
на сто от минималната работ-
на заплата за деца с трайни 
увреждания до 18-годишна въз-
раст и до завършване на сред-
ното образование, но не по-къс-
но от 20-годишна възраст.   

 Запазва се възможността за по-
лучаване на целеви помощи от 
хората с трайни увреждания, 
като уредбата търпи следните 
промени: а) няма да се отпус-
кат средства за осигуряване на 
място за паркиране на лично 
МПС; б) ще се отпуска целева 
помощ и за придружители на 
лица с интелектуални затруд-
нения, лица с психически раз-
стройства, както и за интер-
претатори-придружители на 
лица със слепо-глухота. Предла-
га се месечната целева помощ  
на лица с трайни увреждания 
да се предоставя след преценка 
на доходите на лицето или се-
мейството в размер съобразно 
степента на трайно намалена-
та работоспособност или вида 
и степента на увреждането. 

 ÎÖÅÍÊÀ ÍÀ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ
ÇÀ ÌÎÄÅÐÍÀ ÏÎËÈÒÈÊÀ

Позитиви:

Основните позитиви на законо-
проекта са в разширяване на кръ-
га от правомощия на специализи-

раните органи по закона и в някои 
допълнителни възможности, като: 
повишаване на процента на въз-
становяване от републиканския 
бюджет на средства на работода-
телите, разширяване състава на 
консултативните комисии, които 
извършват социална оценка и др.

Негативи:

• Разширяването на кръга на 
гражданските организации, ко-
ито да бъдат включени в На-
ционалния съвет на хората с 
увреждания на пръв поглед из-
глежда като мярка за разширя-
ване на гражданското участие, 
но всъщност е стъпка, която 
намалява тежестта на мне-
нието на национално предста-
вените организации на хората 
с увреждания. Този подход крие 
сериозен риск да бъде подме-
нен социалния диалог с органи-
зациите, представляващи ле-
гитимните интереси на тази 
голяма уязвима група, с удобни 
за властта неправителствени 
организации, неизразяващи ав-
тентични позиции на хората с 
увреждания. Продължава пороч-
ната практика определянето 
на критериите за представи-
телност на национално пред-
ставителните организации да 
се извършва с подзаконов акт 
на Министерски съвет, което 
не гарантира предвидимост и 
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стабилност на нормативната 
уредба.

• Отмяната на разпоредбите, 
касаещи месечните добавки за 
хората с увреждания и предло-
жението месечната целева по-
мощ на лица с трайни увреж-
дания да се предоставя след 
преценка на доходите на лице-
то или семейството е пореден 
опит да се предлага решение, 
което срещна решителна съпро-
тива на хората с увреждания. 
Предлагането решение за подо-
ходен тест потиворечи на евро-
пейската и световна практика, 
при която при компенсаторни 
плащания, добавката се дифе-
ренцира с оглед тежестта на 
увреждането, а не на базата на 
преценка на доходите. Предло-
жението ще доведе до неравно-
поставеност на лица с еднакви 
увреждания.

„Прозрачно законодателство“ – 
приети закони

ПРЕДЛАГАТ СЕ следните основни 
промени:

 Създаване на областни съвети 
за тристранно сътрудничество 
с функции по даване на мнение 
при уреждане на специфичните 
въпроси по чл. 3 от КТ за съот-
ветната област.

 Отпада ограничението за рабо-
та до 5 дни месечно отпада и се 
заменя с работа през определе-
ни дни в месеца. Изрично се оп-
ределя, че това време се зачита 
за трудов стаж. 

 Изрично се указва, че времето, 
през което се ползва отпуск 
поради бременност, раждане 
и осиновяване, се признава за 
трудов стаж. 

 Изпратеният за изпълнение на 
длъжност в институция на ЕС 
работник или служител ще про-
дължава да получава от рабо-
тодателя целия размер на ос-
новното си трудово/служебно 
възнаграждение. При командиро-
ването на работници и служите-

Èìå è ¹ íà
çàêîíîïðîåêòà: 

Çàêîíîïðîåêò çà èçìåíåíèå è äîïúëíåíèå íà Êîäåêñà íà òðóäà, ¹ 902-01-60

Âíîñèòåë/ Äàòà: Ìèíèñòåðñêè ñúâåò/ 17 äåêåìâðè 2009 ã.

Êîìèñèè: Âîäåùà: Êîìèñèÿ ïî òðóäà è ñîöèàëíàòà ïîëèòèêà

Äðóãè: Êîìèñèÿ ïî åâðîïåéñêèòå âúïðîñè è êîíòðîë íà åâðîïåéñêèòå ôîíäîâå

Ïúðâî ÷åòåíå: 20.01.2010 ã.

Ïðèåò/ Îáí. ÄÂ: 10 ôåâðóàðè 2010 ã.
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ли в рамките на предоставяне на 
услуги в друга държава–членка на 
ЕС, на Европейското икономиче-
ско пространство или Конфеде-
рация Швейцария, когато срокът 
на командироване е по-дълъг от 
30 дни,  страните уговарят поне 
същите минимални условия на 
работа, каквито са установени 
за работниците и служителите, 
изпълняващи същата или сходна 
работа в приемащата държава. 

 За официален празник се опре-
деля и Велики петък – петъка 
преди Великден. Допълва се уред-
бата относно еднократното 
обявяване на национални офици-
ални празници от МС. За такива 
ще могат да се обявяват и дни 
за оказване на признателност. 
Делегира се и право на общин-
ските съвети да вземат реше-
ния за обявяване на определен 
ден за празничен и неприсъствен 
на територията на общината, 
района, кметството или населе-
ното място по предложение на 
кмета на общината след съгла-

суване с областния управител. 

 ÎÖÅÍÊÀ ÍÀ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ
ÇÀ ÌÎÄÅÐÍÀ ÏÎËÈÒÈÊÀ

Предложените промени отгова-
рят на принципите на добро уп-
равление. Разширяват се възмож-
ностите на социалния диалог и 
на областно ниво; преодоляват се 
някои законови празноти, водещи 
до нееднозначно тълкуване на слу-
чаите на признаване на трудов 
стаж; изпълнява се решение на 
Европейската комисия по повод 
командироването на национални 
експерти.

1.3 ÏÐÀÂÀ ÍÀ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÈÒÅ

„Прозрачно законодателство” – 
приети закони:

ЗАКОНЪТ ВЪВЕЖДА в българско-
то законодателство изисквания-
та на Директива 2008/48/ЕО на 
Европейския парламент и на Съ-
вета от 23 април 2008 г. относно 

Èìå è ¹ íà
çàêîíîïðîåêòà: 

Çàêîíîïðîåêò çà ïîòðåáèòåëñêèÿ êðåäèò, ¹ 902-01-49

Âíîñèòåë/ Äàòà: Ìèíèñòåðñêè ñúâåò/ 25 íîåìâðè 2009 ã.

Êîìèñèè: Âîäåùà: Êîìèñèÿ ïî èêîíîìè÷åñêàòà ïîëèòèêà, åíåðãåòèêà è òóðèçúì

Äðóãè: Êîìèñèÿïî áþäæåò è ôèíàíñè; Êîìèñèÿ ïî ïðàâíè âúïðîñè; Êîìèñèÿ ïî åâðîïåé-
ñêèòå âúïðîñè è êîíòðîë íà åâðîïåéñêèòå ôîíäîâå

Ïúðâî ÷åòåíå: 13.01.2010 ã.

Ïðèåò/ Îáí. ÄÂ: 18 ôåâðóàðè 2010 ã.
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договорите за потребителски кре-
дити и за отмяна на Директива 
87/102/ЕИО на Съвета (OВ, L 133 
от 22 май 2008 г.). 

Целта е да се стандартизират до-
говорите за потребителски кредит 
и да се осигури по-голяма яснота за 
правата и задълженията на потре-
бителите, което ще допринесе за 
вземане на по-обосновани и инфор-
мирани решения от тяхна страна. 
Размерът на горната граница на 
потребителския кредит се определя 
на 147 000 лв., вместо досегашните 
40 000 лв. Законът се прилага и кога-
то между потребителя и кредито-
ра са сключени няколко договора за 
кредит, чийто общ размер надвиша-
ва максималния, или чието сключ-
ване има за цел или е в резултат 
резултат на заобикаляне на закона.

Въвеждат се някои допълнителни 
правила, като:

а) въвежда се стандартизиран 
единен формуляр за преддоговорна 
информация, който всички креди-
тори трябва да предоставят на 
потребителите преди сключване 
на договор за кредит. Разширяват 
се задължителните реквизити на 
договора за потребителски кре-
дит., който трябва да съдържа 
следните основни елементи:

 вида на предоставения кредит;

 срока на договора за кредит;

 общия размер на кредита и ус-

ловията за усвояването му;

 стоката или услугата и ней-
ната цена в брой, когато кре-
дитът е под формата на раз-
срочено плащане за стока или 
услуга, или при свързани догово-
ри за кредит;

 лихвения процент по кредита, 
условията за прилагането му и 
индекса или референтния лих-
вен процент, който е свързан с 
първоначалния лихвен процент, 
както и периодите, условията 
и процедурите за промяна на 
лихвения процент;

 годишния процент на разходи-
те по кредита и общата сума, 
дължима от потребителя, из-
числени към момента на сключ-
ване на договора за кредит;

 условията за издължаване на 
кредита от потребителя, 
включително погасителен план 
с информация за размера, броя, 
периодичността и датите на 
плащане на погасителните 
вноски, последователността 
на разпределение на вноските 
между различните неизплате-
ни суми, дължими при различни 
лихвени проценти, за целите на 
погасяването;

 информация за правото на по-
требителя при погасяване на 
главницата по срочен договор 
за кредит да получи при поиск-
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ване и безвъзмездно във всеки 
един момент от изпълнението 
на договора извлечение по смет-
ка под формата на погасителен 
план за извършените и пред-
стоящите плащания;

 извлечение, показващо периодите 
и условията за плащане на свър-
заните повтарящи се или едно-
кратни разходи и лихвата, кога-
то те трябва да се заплатят 
без погасяване на главницата;

 всички разходи за откриване и 
обслужване на една или повече 
банкови сметки, предназначени 
за обслужване (усвояване и пога-
сяване) на кредита;

 лихвения процент, който се при-
лага при просрочени плащания, 
изчислен към момента на сключ-
ване на договора за кредит, на-
чините за неговото променяне, 
както и стойността на всички 
разходи, които се дължат при 
неизпълнение на договора;

 предупреждение за последиците 
за потребителя при просрочие 
на вноските;

 обезпечения, които потребите-
лят е длъжен да предостави, 
ако има такива;

 наличието или липсата на пра-
во на отказ на потребителя от 
договора и срока, в който това 
право може да бъде упражнено;

 правото на предсрочно погася-

ване на кредита, реда за него-
вото осъществяване и, когато 
е необходимо, информация за 
правото на кредитора на обез-
щетение, както и начина за не-
говото изчисляване;

 реда за прекратяване на догово-
ра за кредит;

 наличието на извънсъдебни спо-
соби за решаването на спорове.

б) уреждат се задължителните 
реквизити, които всяка реклама за 
потребителски кредит трябва да 
съдържа, когато се посочва лихвен 
процент или друго число, свързано 
с разходите по кредита, а именно: 
общ размер на кредита, дължим 
от потребителя; годишен процент 
на разходите; вид на лихвения про-
цент (фиксиран или променлив); 
срок на рекламирания кредит; обща 
сума, дължима от потребителя; 
размер на вноските. Въвежда се за-
дължение всяка писмена реклама да 
представя всички елементи с една-
къв размер на шрифта и те да се 
открояват в еднаква степен.

в) въвежда се правото на отказ 
на потребителя от сключения до-
говор за потребителски кредит - 
в рамките на 14 календарни дни 
потребителят има право, без да 
дължи обезщетение или неустой-
ка и без да посочва причина, да се 
откаже от сключения договор. В 
този случай потребителят връща 
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на кредитора главницата и запла-
ща лихвата, начислена за периода 
от датата на усвояване на кре-
дита до датата на връщане на 
главницата, безнеоправдано заба-
вяне и не по-късно от 30 календар-
ни дни считано от изпращането 
до кредитора на уведомлението за 
упражняване правото на отказ. 

г) право на потребителя за пред-
срочно погасяване на кредита из-
цяло или частично по всяко време 
от срока на договора. Кредиторът 
няма право на обезщетение при 
предсрочно погасяване, когато:

 предсрочното погасяване се из-
вършва в период, през който 
лихвеният процент по договора 
за кредит не е фиксиран;

 плащането е по застрахователен 
договор, чиято цел е била да га-
рантира връщането на кредита;

 договорите са за кредит под 
формата на овърдрафт.

В останалите случаи кредиторът 
има право на справедливо обезще-
тение за евентуалните разходи, 
пряко свързани с предсрочното 
погасяване на кредита, когато то 
се извършва в период, в който лих-
веният процент е фиксиран.

Предвидена е възможност за начи-
сляване на обезщетение от стра-
на на кредитора, което:

 не може да бъде по-голямо от 1 
на сто от предсрочно погасена-

та сума по кредита, когато ос-
таващият период на договора за 
кредит е по-голям от 1 година; 

 обезщетението на кредитора не 
може да бъде по-голямо от 0,5 
на сто от сумата на предсрочно 
погасения кредит, когато оста-
ващият период на договора за 
кредит е по-малък от 1 година. 

Разпоредбите на закона, свърза-
ни с предоставянето на преддо-
говорна информация, с оценка-
та на кредитоспособността на 
потребителя и по отношение 
на рекламата, се прилагат и за 
ипотечните кредити. Целта е с 
въвеждането на тези минимални 
изисквания, близки до тези в пре-
обладаващата част на държави-
те членки от ЕС в областта на 
ипотечния кредит, да се преодо-
лее съществуващата очевидна не-
симетричност по отношение на 
защитата на потребителите при 
предоставянето на потребител-
ски и ипотечни кредити. 

Законът задължава лицата, предос-
тавящи потребителски кредити, в 
рамките на вътрешните си прави-
ла да предвидят процедури за пода-
ване на възражения, за решаване на 
спорове и за определяне на обезще-
тения във връзка с предоставяне 
на потребителски кредити, като 
изрично се посочва максималният 
срок за разглеждане на потреби-
телски спорове – 30 дни. 
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 ÎÖÅÍÊÀ ÍÀ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ
ÇÀ ÌÎÄÅÐÍÀ ÏÎËÈÒÈÊÀ

Приемането на закона е логично 
продължение на необходимостта 
от нова правна рамка за предос-
тавянето на потребителски кре-
дити, обусловена от кредитна-
та експанзия, свързана от една 
страна с нарастването на броя и 
разнообразието на предлаганите 
кредитни продукти, включително 
предоставянето на финансови ус-
луги при използване на съвремен-
ни средства за комуникация, и от 
друга – с необходимостта от по-
ефективна и всеобхватна защита 
на правата на потребителите, 
включително чрез хармонизира-
не на условията за получаване на 
кредити от всички потребители. 
Спецификата на финансовите ус-
луги, недостатъчното познаване 
на правата и задълженията от 
страна на потребителите и лип-
сата на достатъчно задължения 
за прозрачност и яснота в пре-
доставяната от кредитните ин-
ституции информация, са сред 
основните фактори, ограничаващи 

възможността на потребителите 
на финансови услуги да направят 
своя информиран избор, като срав-
няват обективно различните усло-
вия, предлагани от лицата, предос-
тавящи потребителски кредити. 
Затова и приемането на този за-
кон допринася за по-ефективната 
защита на потребителите имен-
но чрез реалното гарантиране на 
правото на информация. Оценява-
ме положително този закон и за-
щото с него се дава възможност 
за преодоляване на неравнопоста-
веността между потребителите 
и лицата, предоставящи кредитни 
продукти.

2. ÍÀÁËÞÄÀÂÀÍÈ 
ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÍÈ 
ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÈ, ÊÎÈÒÎ 
ÇÀÑßÃÀÒ ÏÐÈÍÖÈÏÈÒÅ ÍÀ 
ÄÎÁÐÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ

2.1 Â ÑÔÅÐÀÒÀ ÍÀ ÇÄÐÀÂÅÎÏÀÇÂÀÍÅÒÎ

„Сиво законодателство” –
на етап „обсъждане”:

Èìå è ¹ íà
çàêîíîïðîåêòà: 

Çàêîíîïðîåêò çà èçìåíåíèå è äîïúëíåíèå íà Çàêîíà çà ëå÷åáíèòå çàâåäåíèÿ, ¹ 002-01-5

Âíîñèòåë/ Äàòà: Ìèíèñòåðñêè ñúâåò/ 11 ÿíóàðè 2010 ã.

Êîìèñèè: Âîäåùà: Êîìèñèÿ ïî çäðàâåîïàçâàíåòî

Äðóãè:  Êîìèñèÿ ïî òðóäà è ñîöèàëíàòà ïîëèòèêà; Êîìèñèÿ ïî îáðàçîâàíèåòî, íàóêàòà 
è âúïðîñèòå íà äåöàòà, ìëàäåæòà è ñïîðòà
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ПРЕДЛАГАТ СЕ множество изме-
нения и допълнения (действащият 
закон е от 118 члена, а предложе-
нията за промени са инкорпори-
рани в 57 параграфа). Основните 
предложения са в следните насоки:

1. Във връзка с провежданата 
реформа, свързана с лечебни-
те заведения, в частност с 
лечебните заведения за бол-
нична помощ: 

1.1. Предлага се да се отмени въ-
веденият в закона принцип плани-
рането и разпределянето на ле-
чебните заведения да се извършва 
на териториален принцип въз ос-
нова на потребностите от дос-
тъпна и своевременна медицинска 
помощ, като се прави оценка на 
географската, инфраструктурна-
та, демографската, социалната 
и здравната характеристика, на-
личните лечебни заведения и тех-
ните възможности за оказване на 
медицинска помощ и др. Вместо 
този принцип се въвеждат нови 
изисквания за съставянето на об-
ластни здравни карти, като: а) 
съответствие на дейността на 
лечебното заведение с утвърде-
ни в подзаконов нормативен акт 
медицински стандарти; б) осигу-
реност на лечебното заведение 
за болнична помощ с медицински 
специалисти на основен трудов 
договор; в) наличие на норматив-
но определената и технически 

изправна медицинска апаратура 
и техника в лечебното заведение; 
г) възможност за осигуряване на 
24-часов прием на пациенти от 
лечебното заведение.  За евенту-
ална достъпност се говори един-
ствено в предложеното правило, 
че при изработването на област-
ните здравни карти следва да се 
осигури медицинското обслуж-
ване на населението, живеещо в 
труднодостъпните и отдалече-
ните райони. Съгласно предложе-
на дефиниция, „труднодостъпни 
и отдалечени райони” са райони 
с отдалеченост от лечебно заве-
дение над 60 километра и време 
за достъп до него над един час с 
автомобилен транспорт и с не-
благоприятен географски терен 
- планински, полупланински или с 
лоша инфраструктура.  

1.2. Изменя се структурата на 
лечебните заведения за болнична 
помощ, като отпада задължени-
ето за наличие на най-малко че-
тири отделения или клиники по 
различни основни медицински спе-
циалности в (многопрофилна) бол-
ница, а в специализираните болни-
ци се въвежда възможността да 
се откриват структури и по спе-
циалности с преобладаваща хирур-
гична, терапевтична, клинико-ди-
агностична или друга насоченост 
и по анестезиология и интензивно 
лечение, подпомагащи осъществя-
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ването на специалността, по ко-
ято болницата е специализирана. 
Въвежда се задължение лечебното 
заведение за болнична помощ да 
осигури лекари с призната специ-
алност на основен трудов договор 
по съответната специалност. 
Предвижда се правна възможност 
към всични лечебни заведения да 
се учредяват болнични настоя-
телства.

1.3. Критериите и стандартите 
за качество на медицинска дей-
ност ще се определят с подза-
конов нормативен акт. Съгласно 
предложената уредба лечебното 
заведение за болнична помощ ще 
има ниво на компетентност, оп-
ределено съобразно критерии, ус-
тановени с наредба на министъра 
на здравеопазването.   

1.4. Предлага се всички създадени 
преди влизането в сила на този 
закон лечебни заведения, с изклю-
чение на лечебните заведения за 
извънболнична помощ, да подават 
документи за издаване на разре-
шение за лечебна дейност до ми-
нистъра на здравеопазването в 
срок една година от влизането 
в сила на този закон. В допълне-
ние, дава се и едногодишен срок 
на болниците и специализираните 
болници, които не отговарят на 
определини изисквания на закона,  
да приведат дейността си в съ-
ответствие с изискванията му и 

да подадат документи за промя-
на на издадените разрешения за 
лечебна дейност до министъра на 
здравеопазването

2. Във връзка с лечебните за-
ведения за извънболничната 
помощ:

Предлага се допълнение, свързано 
с правния им статут – създаване 
на възможност да се учредяват 
като еднолични търговци или ед-
нолични търговски дружества.  

3. Основни промени относно 
другите лечебни заведения:

3.1. Премахват се диспансерите. 
Според действащия закон диспан-
сер е лечебно заведение, в което 
лекари с помощта на друг пер-
сонал активно издирват, диагно-
стицират, лекуват и периодично 
наблюдават болни с дефинирани 
в закона заболявания. Предвижда 
се в едногодишен срок от влиза-
не на закона в сила диспансерите 
да се преобразуват, както след-
ва: 1) диспансерите за психич-
ни заболявания – в центрове за 
психично здраве; 2) диспансерите 
за пневмо-фтизиатрични заболя-
вания – в медицински центрове 
или в специализирани болници за 
пневмо-фтизиатрични заболява-
ния;  3) диспансерите за кожно-
венерически заболявания – вливат 
се в лечебно заведение за болнична 
помощ и продължават дейността 
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си като клиники или отделения по 
кожно-венерически заболявания; 
4) диспансерите за онкологични 
заболявания - в друг вид лечебно 
заведение или се вливат/ сливат 
с лечебно заведение за болнична 
помощ. Лечебните заведения, кои-
то са правоприемници на диспан-
серите, следва да продължават 
да извършват активно издирване, 
диагностициране, лечение и перио-
дично наблюдение на болни с пнев-
мо-физиатрични заболявания.

3.2. Променя се предназначението 
на хосписите. Съгласно дейст-
ващата уредба хоспис е лечебно 
заведение, в което медицински и 
други специалисти осъществя-
ват продължително медицинско 
наблюдение, поддържащо лечение, 
предписано от лекар, и специфич-
ни грижи по домовете на лица с 
хронични инвалидизиращи заболя-
вания и медико-социални проблеми. 
Предлага се хосписът да се уреди 
като лечебно заведение, в което 
медицински и други специалисти 
осъществяват палиативни грижи 
за терминално болни пациенти. 
Лицата с хронични инвалидизира-
щи заболявания ще получават спе-
цифични грижи в дома от домове-
те за медико-социални грижи. 

3.3. Създават се центрове за пси-
хично здраве. Предложена е уредба 
на ръководството и звената на 
центровете за психично здраве. 

Устройството, дейността и въ-
трешният ред на центъра за пси-
хично здраве се уреждат с правил-
ник на неговия ръководител.

3.4. Предоставя се възможност 
определени лечебни заведения – за 
стационарна психиатрична по-
мощ, центрове за психично здраве, 
домове за медико-социални грижи, 
хосписи - да предоставят социал-
ни услуги по реда на Закона за со-
циалното подпомагане.

3.5. Промяната на принципите на 
планиране на лечебните заведения 
в здравните карти е валидна и за 
тези лечебни заведения, както и 
описаните изменения по т.1.1 и 
1.4 са в сила и за посочените в 
тази точка лечебни заведения. 

4. По повод акредитацията на 
лечебните заведения

Предвижда се замяна на принципа 
на задължителност с принципа на 
доброволност на акредитацията. 
Предлага се в Националния рамков 
договор да се определят финансо-
ви стимули за изпълнителите на 
медицинска помощ, които са се 
акредитирали доброволно по реда 
на Закона за лечебните заведения. 
Единствено лечебните заведения, 
които искат да провеждат обуче-
ние на студенти и специализанти, 
задължително се акредитират.   

5. Въвеждат се нови изисквания 
за университетските болници 
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относно наличие на лекари – пре-
подаватели на трудов договор, 
хабилитирани лица, лекари – спе-
циализанти, както и нови раз-
поредби относно участието на 
лечебните заведения в медицин-
ското образование.

6. В детайл се разписват процеду-
рите за издаване, отказ от изда-
ване, отнемане на разрешение и 
изискуемите документи за изда-
ване на разрешение за осъществя-
ване на дейност, както и се създа-
ва правна възможност лечебните 
заведения да създават обединения 
по глава осемнадесета, раздел I 
от Търговския закон с цел сключ-
ване на договор за оказване на 
медицинска помощ, заплащана по 
линия на НЗОК. 

 

 ÎÖÅÍÊÀ ÍÀ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ
ÇÀ ÌÎÄÅÐÍÀ ÏÎËÈÒÈÊÀ

Въпреки наличието на някои по-
зитиви в предложения законопро-
ект, той не може да бъде подкре-
пен поради наличието на следния 
съществен негатив: по никакъв 
начин не може да бъде прието 
на съответстващо с принципи-
те на добро управление отпада-
нето на въведеното с действа-
щия закон правило планирането 
и разпределянето на лечебните 
заведения да се извършва на те-
риториален принцип въз основа 

на потребностите от достъпна 
и своевременна медицинска по-
мощ и заменянето му с критерии 
като: съответствие на дейност-
та на лечебното заведение с ут-
върдени с подзаконов нормативен 
акт стандарти; наличие на заети 
лица на основен трудов договор; 
наличие на нормативно определе-
на медицинска апаратура и т.н. 
в тази насока. С предложения за-
конопроект достъпност следва 
да се осигури единствено на па-
циенти, които живеят в райони 
с отдалеченост от лечебно заве-
дение над 60 километра и време 
за достъп до него над един час с 
автомобилен транспорт и с не-
благоприятен географски терен 
- планински, полупланински или с 
лоша инфраструктура. Предложе-
нието е неприемливо най-малко 
поради следните причини: 

1) Подобна отмяна на фундамен-
тален принцип при оказването на 
медицинска помощ е недопустимо 
от конституционно правна глед-
на точка, защото достъпността 
до медицинска помощ е консти-
туционно гарантирана ценност и 
право на гражданите.   

Съгласно чл. 52, ал. 1 от Консти-
туцията на Република България, 
„гражданите имат право на здрав-
но осигуряване, гарантиращо им 
достъпна медицинска помощ....”. 
Конституционният съд е имал 
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възможност да се произнесе в свое 
Решение № 22 от 26 ноември 1998 
г. по конституционно дело № 29 
от 1998 г. относно понятието 
„достъпна” медицинска помощ: „...
Както се отбеляза, здравното оси-
гуряване съгласно чл. 52, ал. 1 от 
Конституцията трябва да гаран-
тира медицинска помощ, която е 
достъпна. Понятието „достъпна“ 
по смисъла на тази разпоредба оз-
начава възможност за медицинско 
лечение на всички граждани в слу-
чай на заболяване и равни условия 
и еднакви възможности за ползва-
не на лечението....”  Не отговаря 
на конституционното изискване 
за „достъпност” помощта, която 
не гарантира на всички граждани 
равни условия и еднакви възмож-
ности за ползването й.  

Нещо повече, със свое Решение № 
14 от 24 септември 1996 г. по кон-
ституционно дело № 15 от 1996 
г. по искане, образувано от прези-
дента на Република България за 
задължително тълкуване на чл. 
50 от Конституцията във връз-
ка с възможността чрез закон оп-
ределени категории работници и 
служители да бъдат лишени от 
правото на стачки и за обявява-
не на противоконституционност 
на законови разпоредби, с които 
не се допуска стачка в определе-
ни сфери на обществения живот, 
включително и в здравеопазване-

то, Конституционният съд се 
произнася със следното: „Държа-
вата гарантира живота на граж-
даните и закриля здравето им - 
чл. 4, ал. 2, чл. 28 и чл. 52, ал. 3 
от Конституцията. Международ-
ният пакт за икономически, соци-
ални и културни права, по който 
България е страна, признава пра-
вото на всяко лице да постигне 
възможно най-добро състояние на 
физическо и душевно здраве (чл. 12, 
т. 1). Ето защо преустановяване-
то на работа от работниците 
и служителите в държавните и 
общински здравни заведения чрез 
ефективна стачка би поставило 
в опасност живота и здравето 
на големи части от населението, 
което е недопустимо с оглед на 
посочените по-горе разпоредби и 
чл. 57, ал. 2 от Конституцията.”. 
Конституционният съд, при тъл-
куване на конституционни разпо-
редби се произнася, че правото на 
стачка в лечебни заведения е кон-
ституционно недопустимо, защо-
то би поставило в опасност жи-
вота и здравето на големи части 
от населението. Правителството 
на Република България решава, че 
може с административни мерки 
да доведе до закриване на такива 
заведения. 

2) Предложените промени са в на-
рушение на чл. 2 от Европейската 
харта за правата на пациента, 
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съгласно който: „Всяко лице има 
право на достъп до здравни услу-
ги, които неговите здравни нужди 
изискват. Здравните услуги тряб-
ва да гарантират равен достъп 
за всички, без дискриминация въз 
основа на финансовите ресурси, 
място на пребиваване, вида на за-
боляването или време за достъп 
до услугите”. Промените в Закона 
за лечебните заведения са дискри-
минационни по отношение на два 
от критериите в чл. 2 на харта-
та: място на пребиваване и време 
за достъп до услугите.

3) Поставя се в реален риск здрав-
ният статус на отделния човек. 
Редица болници ще бъдат закрити 
и много хора затруднени, дори ли-
шени от медицинска помощ в ле-
чени заведения. 

Предложението за отпадане на 
диспансера като вид лечебно заве-
дение не е придружено с анализ на 
необходимостта от посочената 
промяна, както и за последиците 
по отношение на лицата, ползва-
щи услугите на диспансери. Не са 

осигурени, например, никакви га-
ранции, че при преобразуването 
на диспансерите за онкологични 
заболявания в друг вид лечебно за-
ведение или при  вливането (сли-
ването) им с лечебно заведение 
за болнична помощ ще се осигури 
адекватна икономическа обезпе-
ченост и качество на здравните 
дейности, които се извършват в 
помощ на онкоболните. С това 
предложение се поставя в риск 
здравния статус на лицата с он-
кологични заболявания.

„Прозрачно законодателство” – 
на етап „обсъждане”:

ПРЕДЛАГА СЕ замяна на задъл-
жителния характер на здрав-
ноосигурителната карта с пре-
поръчителен при пътуването и 
пребиваването на здравноосигу-
рените лица в държава-членка на 
Европейския съюз. 

В мотивите си вносителите по-
сочват, че европейската здравно-
осигурителна карта  е създадена, 
за да поражда право на ползване 

Èìå è ¹ íà
çàêîíîïðîåêòà: 

Çàêîíîïðîåêò çà èçìåíåíèå íà Çàêîíà çà çäðàâíîòî îñèãóðÿâàíå, ¹ 054-01-1

Âíîñèòåë/ Äàòà: ÂÀÍÜÎ ØÀÐÊÎÂ è ÌÀÐÒÈÍ ÄÈÌÈÒÐÎÂ /ÏÃ íà ÑÊ/ 19 ÿíóàðè 2010 ã.

Êîìèñèè: Âîäåùà: Êîìèñèÿ ïî çäðàâåîïàçâàíåòî

Äðóãè:

Ïúðâî ÷åòåíå: 

Ïðèåò/ Îáí. ÄÂ:
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на медицинска помощ във  вся-
ка страна-членка на Европейския 
съюз. Тя не е задължение, а правна 
възможност. В този смисъл Евро-
пейската директива за свободно 
движение на хора и капитали не 
може да се нарушава, колкото и да 
е важна събираемостта на здрав-
но-осигурителните вноски. Вноси-
телите определят изискването за 
задължителност на европейската 
здравноосигурителна карта като 
несправедливо, противоконститу-
ционно и антиевропейско. 

Направеното предложение за пре-
поръчителен характер на карта-
та се аргументира с повишаване 
на здравната сигурност на съ-
народниците ни при пътуване и 
пребиваване в страни от Европей-
ския съюз.

 ÎÖÅÍÊÀ ÍÀ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ
ÇÀ ÌÎÄÅÐÍÀ ÏÎËÈÒÈÊÀ

Законопроектът отговаря на 
принципите на добро управление, 
в съответствие е с европейските 
стандарти и гарантира правата 

на гражданите.

2.2 ÈÊÎÍÎÌÈÊÀ È ÔÈÍÀÍÑÈ

„Сиво законодателство” –
на етап „обсъждане”

ТОЗИ ЗАКОНОПРОЕКТ беше от-
теглен от вносителите, но сами-
ят факт на внасянето му в парла-
мента е показателен за липсата 
на ясна икономическа политика. 
Накратко, предлагаха се следните 
промени в Данъчно-осигурителния 
процесуален кодекс:

 Въвеждане на особен способ за 
прихващане на изискуеми и лик-
видни задължения за внасяне на 
подоходен данък чрез използва-
не на удостоверения за данъчен 
кредит и

 Въвеждане на особено производ-
ство по ДОПК за издаване, за-
мяна и прехвърляне на удосто-
верения за данъчен кредит. 

Основният мотив за тези пред-
ложения е насърчаването на ин-
вестициите в страната чрез въз-
можността инвеститорите да се 

Èìå è ¹ íà
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снабдят с удостоверения за данъ-
чен кредит (УДК), които биха мог-
ли да използват, като погасят с 
тях свои изискуеми задължения за 
плащане на подоходен данък или 
като прехвърлят същите на дру-
ги данъкоплатци с оглед последни-
те да използват удостоверенията 
за погасяване на свои задължения 
за плащане на подоходен данък. 

Предлага се новият механизъм да 
бъде общ за всички данъкоплатци 
и достъпен за всички инвести-
тори у нас от различни сфери на 
икономиката. 

Основните положения в него са:  

а) За извършени в страната дей-
ности, инвестиции или разходи 
лицата имат право да им се из-
даде становище от компетентен 
държавен орган до НАП за издава-
не на УДК; удостоверение се из-
дава, когато е налице разпоредба 
в специализиран новоприет мате-
риален закон (законопроектът е 
внесен успоредно със Закон за из-
менение и допълнение на Закона за 
филмовата индустрия и други).

б) Лицата в обхвата на законо-
проекта имат право да подадат 
в ТД на Националната агенция за 
приходите – гр. София, искане за 
издаване на УДК с приложени към 
него документи, удостоверяващи, 
че нямат недекларирани, неначис-
лени или неплатени публични за-

дължения към момента на пода-
ване на искането.

в) Изрично се подчертава, че по 
смисъла си предлаганите проме-
ни не представляват облекчение, 
преференция или преотстъпване 
на установени данъчни задълже-
ния, т.е. не се извършва никакво 
плащане от страна на държава-
та, тъй като съответните да-
нъци се начисляват и остават 
дължими в размера, определен съ-
гласно действащите материални 
данъчни закони.  

г) Притежателите на УДК имат 
право да погасят с тях свои изис-
куеми задължения само за плащане 
на подоходен данък  или да ги за-
менят и прехвърлят на други фи-
зически или юридически лица след 
регистрация в НАП по съответ-
ния ред. Законопроектът пред-
вижда удостоверенията да могат 
да се използват само веднъж го-
дишно (с което би се постигнала 
„предвидимост при изготвяне на 
държавния бюджет”).

д) Особеност представлява зало-
женото основно условие за въз-
никване на право да се получи 
УДК дейностите или проектите, 
осъществявани от съответните 
инвеститори, да имат доказан 
благоприятен ефект върху иконо-
миката на страната. Предвижда 
се основанията и параметрите 
на тези ефекти да се регламен-
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тират в специализирани закони 
за отделни икономически сектори, 
дейности и групи заинтересова-
ни страни от съответния ком-
петентен орган „след проверка 
и изследване на благоприятните 
ефекти върху финансите и ико-
номиката на страната от съот-
ветните инвестиции”.

 ÎÖÅÍÊÀ ÍÀ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ
ÇÀ ÌÎÄÅÐÍÀ ÏÎËÈÒÈÊÀ

По принцип предложените проме-
ни в този оттеглен от вносите-
ля законопроект, като механизъм 
за стимулиране на инвестициите 
и повишаване на бизнес актив-
ността (особено в условията на 
текущата икономическа криза), 
се оценяват положително. Като 
се има предвид обаче широкият 
обхват на предложените проме-
ни, а именно огромният кръг за-
интересовани страни, които по-
падат пряко в приложното поле 
на ДОПК, Институтът за модер-
на политика препоръчва подобни 
идеи да бъдат подложени на пред-
варителна широка обществена 
дискусия. Необходимо е да се тър-
си и взема предвид мнението на 
представители на бизнеса, бран-
шови и граждански организации 
и др. Липсата на прозрачност и 
широкодостъпна информация съз-
дава предпоставки за неразбиране 

и възпрепятстване на необходи-
мия диалог между институциите 
и бизнеса за усъвършенстването, 
стимулирането и ефективното 
функциониране на икономиката. 
В допълнение, като слаба страна 
на предложените промени следва 
да се отчете и липсата на ясни, 
измерими критерии и параметри 
за измерване на благоприятни-
те ефекти от дейността като 
задължително условие за издава-
не на удостоверение. Въпреки че 
ДОПК задава общия режим, а спо-
ред законопроекта специализира-
ните закони би следвало да дефи-
нират специфичните критерии за 
отделни сектори, необходимо е да 
бъдат въведени общи критерии, 
които могат да бъдат формули-
рани като „благоприятни ефекти” 
за икономиката (особено като се 
има предвид, че множеството 
отделни изисквания могат да до-
ведат до прекомерна регулация и 
нарушаване на свободата на сто-
панската инициатива). По отно-
шение на предизвикващото въпро-
си условие удостоверенията да 
се внасят веднъж годишно с ог-
лед предсказуемост на приходите 
при съставяне на държавния бю-
джет, важно е да се отбележи, че 
основната цел на такива мерки 
и инициативи е облекчаване/улес-
няване/стимулиране на бизнеса, а 
не гарантиране на умерената на-
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товареност на компетентните 
органи.

ТОЗИ ЗАКОНОПРОЕКТ беше от-
теглен от вносителите на 17.02.2010 
г. заедно с проекта за  промени в 
ДОПК. И тук подчертаваме, че са-
мият факт на неговото приемане 
от правителството преди това и 
внасянето му в Народното събра-
ние демонстрира непоследователна-
та политика на управляващите, ко-
ято не се основава ясна управленска 
и законодателна стратегия. Про-
мените, които този законопроект 
въвеждаха специален режим към 
предлаганите допълнения в ДОПК, 
задаващи общия режим за правото 
на издаване на удостоверение за да-
нъчен кредит. 

Законопроектът предвиждаше да 
се въведе нов вид държавно подпо-
магане на производството на пъл-
нометражни игрални филми и те-
левизионни филми в страната чрез 
насърчаване на инвестициите в 
това производство. Предвиждаше 
се и възможността продуценти 

да получат становище от Изпъл-
нителна Агенция Национален Фил-
мов Център, за да се снабдят с 
удостоверения за данъчен кредит, 
които биха могли да използват за 
погасяване на свои изискуеми за-
дължения за плащане на подоходен 
данък или да прехвърлят същите 
на други данъкоплатци с оглед 
последните да използват удосто-
веренията за погасяване на свои 
задължения за плащане на подохо-
ден данък. Изрично се уточнява, 
че предложените мерки не пред-
ставляват субсидия или каквито 
и да било разходи за бюджета. 

Задължителното условие за дос-
тъп до тази система е съответ-
ната продукция да не е предмет 
на друго държавно подпомагане 
(включително по някой от досега 
съществуващите способи по За-
кона за филмовата индустрия).  
Второто условие за възникване на 
право да се получи удостоверение 
за данъчен кредит е дейностите и 
разходите по заснемане на филми 
в България да бъдат реално извър-
шени и да представляват преки 
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производствени разходи за засне-
мане на съответната продукция.

 ÎÖÅÍÊÀ ÍÀ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ
ÇÀ ÌÎÄÅÐÍÀ ÏÎËÈÒÈÊÀ

Като основен недостатък на вече 
оттеглените от вносителите за-
конови промени може да бъде из-
тъкната липсата на публичност 
и прозрачност при подготовката 
на законопроекта. Още повече, 
след като в предложените про-
мени в закона за ДОПК изрично 
е посочена необходимостта от 
конкретен анализ и аргументация 
на критериите за получаване на 
право на УДК, би следвало съот-
ветните промени и условия да са 
резултат на обществен дебат и 
изслушване на позициите на заин-
тересованите страни. Както вече 
бе споменато, правото на данъчен 
кредит по-принцип е положител-
на мярка, която от една страна 
стимулира бизнеса и новите ин-
вестиции, а от друга е фактор 
за декларирането на паричните 
потоци. Въведеното ограничение 
за лишаване от право на УДК за 
ползващите държавни субсидии в 
сектора се явява пречка, вместо 
стимул за дейците от филмовата 
индустрия в България, тъй като 
не са отчетени фактическите 
особености на индустрията – а 
именно, че преобладаващата част 
от българските филми се субсиди-

рат в една или друга степен от 
държавата. Конкретната пред-
ложена възможност е добра, но 
смисълът и полезността й доби-
ват съмнителен оттенък в кон-
текста на цялостната картина 
от фактори и проблеми в нацио-
налната киноиндустрия. Именно 
защото предложените изменения 
не обхващат българската филмо-
ва индустрия в цялост, т.е. не са 
част от ясна стратегия за отра-
съла, която би трябвало да е ос-
нова за реални положителни про-
мени и за прилив на нови, свежи 
инвестиции. Наред с това, предви-
дената възможност за държавно 
подпомагане да кандидатстват 
и продуценти на пълнометраж-
ни игрални филми и телевизионни 
филми, чиито продукции на тери-
торията на България не са при-
ключили до влизането в сила на 
този закон, създава съмнения за 
защита на частни лобистки ин-
тереси, което беше идентифици-
рано в публичното пространство 
от българските продуценти.  

2.3 ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ È ÍÀÓÊÀ

„Сиво законодателство” –
на етап „обсъждане”

С ТОЗИ ЗАКОНОПРОЕКТ прави-
телството, и в частност обра-
зователното министерство, си 
поставя за цел да установи нова 



75

правна рамка за стимулиране и 
развитие на академичния състав, 
като от централизирано управле-
ние се премине към управление на 
конкурентоспособност. В мотиви-
те се посочва, че нормативната 
база, която урежда посочената ма-
терия, е твърде остаряла и един 
нов закон ще отрази настъпилите 
промени в общественото развитие, 
ще отговори на очакванията на 
академичната общност в България 
и на обществото за повишаване ка-
чеството на научната дейност, на 
преподаване във висшите училища 
и децентрализиране на системата 
за придобиване на научни степени 
и за заемане на академични длъж-
ности. По-важните промени са: 

1. Научната степен в България 
да бъде „доктор”. Научна сте-
пен ще се присъжда от висши-
те училища, БАН, Селскосто-
панската академия и другите 
научни организации, получили 
акредитация от Националната 
агенция за оценяване и акреди-
тация, и ще се признава между 
тях. Приемането на докторан-

ти ще се извършва чрез конкурс, 
обявен от висшите училища или 
научните организации. Прием-
ът ще се осъществява при спаз-
ване на държавните изисквания 
и на конкретни условия и ред, 
определени с правилниците на 
съответните училища и орга-
низации.  

2. Определят се академичните 
длъжности: „асистент”, „до-
цент” и „професор” - във висши-
те училища, и “изследовател”, 
“старши изследовател” и “главен 
изследовател” - в БАН, Селско-
стопанската академия и в дру-
гите научни организации. Ака-
демичните длъжности „доцент” 
и „професор” ще се заемат въз 
основа на конкурс и избор, при 
условията и по реда, определени 
в закона и в правилниците на 
съответните висши училища 
и научни организации. Предла-
га се уредба на процедурата за 
провеждане на конкурс и избор. 
Въвежда се изискване конкурс за 
заемане на академичната длъж-
ност да се открива, само ако 
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може да се осигури съответна-
та преподавателска натоваре-
ност. Съгласно законопроекта 
академичните длъжности „асис-
тент” и „изследовател” ще се 
заемат само от лица с придоби-
та научна степен „доктор”.  

3. Висшите училища и научните 
организации могат да назна-
чават лица на неакадемични 
длъжности. Неакадемичните 
длъжности за висшите учили-
ща са „стажант-асистент” и 
„преподавател по практически 
дисциплини”, а за научните ор-
ганизации – „стажант-изследо-
вател”. Назначаването ще се из-
вършва от ректора на висшето 
училище или от председателя 
на академията по предложение 
на департаментен, съответно 
катедрен или институтски съ-
вет за срок не повече от три 
семестъра.

4. Закрива се Висшата атеста-
ционна комисия. Към Минис-
терството на образованието, 
младежта и науката се създава 
комисия, чрез която министъ-
рът на образованието, младе-
жта и науката ще контролира 
процедурите по придобиване на 
научна степен и по заемане на 
академичните длъжности. Ко-
мисията ще извършва планови 
проверки или проверки по сигнал 
на заинтересувана страна на 

открити и неприключили проце-
дури за придобиване на научна 
степен и за заемане на акаде-
мичните длъжности. В случай 
на констатирано нарушение 
министърът на образованието, 
младежта и науката по пред-
ложение на комисията ще има 
право да спре процедурата до 
отстраняване на нарушението 
от висшето училище или от 
научната организация. Комиси-
ята ще създава и поддържа ин-
формационна банка за кадри – 
хабилитирани и номинирани за 
хабилитация специалисти, ще 
съблюдава навременното пуб-
ликуване на дисертационните 
и хабилитационните трудове 
и придружаващите ги матери-
али съобразно изискванията на 
този закон на интернет стра-
ницата на висшите училища и 
научните организации и ще под-
държа интернет страница на 
български и на английски език.

5. На висшите училища и научни 
организации се дава едномесе-
чен срок да приведат дейност-
та си в съответствие с раз-
поредбите на закона. Висшите 
училища и научните организа-
ции са длъжни да осигурят на 
лицата, които не притежават 
научна степен „доктор”, заваре-
ни на длъжностите „асистент”, 
„старши асистент и „главен 
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асистент”, съответно „научен 
сътрудник”, условия за зачисля-
ване за придобиване на научна 
степен „доктор” в самостоя-
телна подготовка.

Вносителите на законопроекта 
мотивират предложенията си и с 
намаляване на бюджетните сред-
ства, необходими във връзка с дей-
ността по присъждане на научни 
степени и заемане на академични 
длъжности. Те твърдят, че до-
пълнително от оптимизирането 
на процедурите от бюджетите 
на висшите училища и научните 
организации ще бъдат спестени 
над 2 млн. лева. Според вносите-
лите, с предложените промени ще 
се повиши качеството на препо-
даването във висшите училища,  
преподавателите ще се включат 
по-активно в научни проекти.

 ÎÖÅÍÊÀ ÍÀ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ
ÇÀ ÌÎÄÅÐÍÀ ÏÎËÈÒÈÊÀ

Законопроектът представлява не-
сръчен опит за модернизиране на 
остарялата и наследена от съвет-
ската епоха система на академично 
израстване, иззад който прозират 
частни амбиции и конюнктурни 
интереси на тясното обкръжение 
на новия образователен министър. 

Негативи:

 Предложените норми не са дос-
татъчни и не постигат целта 

на закона – създаване на усло-
вия за стимулиране и развитие 
на академичния състав.

 Създават се сериозни проблеми 
за висшите училища във връзка 
с дейността на асистентите. 
Съгласно действащия закон не 
се изисква асистентите да при-
тежават научна степен „док-
тор”. В едномесечния срок за 
привеждане на дейността на 
висшите училища в съответ-
ствие с изискванията на зако-
на, обективно не е възможно да 
се придобие научна степен „док-
тор” от работещите асистен-
ти. По този начин дейността 
на редица факултети се поста-
вя в риск, което ще повлияе не-
гативно целия учебен процес в 
университетите. 

 Неясно остава защо в законопро-
екта се предвижда изключение 
от общото правило, а именно: 
в медицинските университети, 
във военните висши училища, 
както и в други специализира-
ни висши училища длъжността 
“асистент” да може да заема 
от лица без придобита научна 
степен “доктор”, когато това е 
предвидено в правилника на съ-
ответното висше училище. По 
същината си това изискване е 
дискриминационно. 

 Отпадат въведените в сега 
действащото законодателство 
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минимални изисквания към ди-
сертационния труд. Изисква-
нията ще се определят от 
висшите училища и научните 
организации. Липсата на еди-
нен държавен стандарт, който 
да бъде покрит, може да доведе 
до произвеждане на „доктори”, 
без да са налице необходими-
те качества за придобиване на 
тази степен. Прави впечатле-
ние, че не се предвижда мини-
мален стандарт (критерии по 
същество) за даване не само на 
научна степен, но и на акаде-
мична длъжност нито в зако-
нопроекта, нито с издаването 
на подзаконов нормативен акт, 
който да гарантира качество-
то на преподавателите във ви-
сшите училища. В допълнение, 
изискванията за превод на ав-
торефератите на дисертаци-
ите и рецензиите към тях на 
английски език създават необос-
новано финансови бариери пред 
кандидатите за защита на ди-
сертационен труд. 

 Не е предвидена възможност за 
отнемане на научна степен в 
случаите, когато бъде устано-
вено, че трудовете, въз основа 
на които е дадена, или значи-
телни части от тях са напи-
сани или създадени от другиго;

Позитиви:

Положително трябва да се оце-

нят някои въвеждани задължения 
за осигуряване на публичност на 
процедурата за прием на редовни 
и задочни докторанти, на авто-
рефератите на дисертациите и 
рецензиите към тях, както и на 
публичност при обявяване и про-
веждане на определените в закона 
конкурси за заемане на академич-
ни длъжности.

Институтът за модерна полити-
ка отправя критика и за грубо-
то нарушаване на парламентар-
ните процедури, а именно – след 
приемането на този правител-
ствен законопроект на първо че-
тене, при второто му гласуване 
във водещата комисия се прием-
ат предложения, които са в пъл-
но противоречие с концепцията 
и принципите на първоначалния 
проект (виж по-подробно Раздел 
SSS „Парламентарни девиации” от 
този доклад).

2.4 ÅÍÅÐÃÅÒÈÊÀ

„Прозрачно законодателство” – 
на етап „обсъждане”

ПРЕДЛАГАТ СЕ следните основни 
промени:

1. Редуциране на състава на Дър-
жавната комисия за енергийно 
и водно регулиране (ДКЕВР) от 
13 на 9 члена, при аналогични на 
действащите норми изисквания 
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за членовете и пропорция на пред-
ставителството. Редуцирането 
на броя на членовете на комиси-
ята е аргументирано с намаля-
ване на разходите, необходими за 
дейността й, евентуално нама-
ляване и на администрацията на 
ДКЕВР, а също и с възможност за 
по-голяма оперативност на неза-
висимия регулатор.

2. Предвижда се възможност засе-
дания на ДКЕВР да се провеж-
дат и в случай, когато члено-
вете със стаж в съответната 
област на разглеждания въпрос 
(енергетика или В и К) са мал-
цинство на заседанието. За 
вземане на решения на ДКЕВР 
се предвиждат аналогични на 
действащите разпоредби. 

3. Въвежда се принципът, че всич-
ки заседания на ДКЕВР са от-
крити, решенията на ДКВЕР се 
вземат в открито заседание и 
се обявяват публично по ред, 
определен в Устройствения пра-
вилник на ДКЕВР.

4. Предлагат се промени относно 

бюджета на комисията, както 
следва:

а) отмяна на разпоредбата, съ-
гласно която в бюджета на ко-
мисията постъпват двадесет 
на сто от глобите и имущест-
вените санкции, предвидени в 
този закон и в Закона за регу-
лиране на водоснабдителните и 
канализационните услуги;

б) редуциране на разходите за до-
пълнително материално стиму-
лиране на служителите – от раз-
мер до  25 на сто от разчета на 
годишния размер на средствата 
за работна заплата на размер до 
5 на сто от същия разчет.

 ÎÖÅÍÊÀ ÍÀ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ
ÇÀ ÌÎÄÅÐÍÀ ÏÎËÈÒÈÊÀ

Предложението всички заседания 
на ДКЕВР да бъдат открити ще 
осигури прозрачност на дейност-
та на комисията, което е в съ-
отвествие с принципите на добро 
управление.

Като негатив на предложенията 

Èìå è ¹ íà
çàêîíîïðîåêòà: 

Çàêîíîïðîåêò çà èçìåíåíèå è äîïúëíåíèå íà Çàêîíà çà åíåðãåòèêàòà, 

¹ 054-01-5 

Âíîñèòåë/ Äàòà: Ìàðòèí Äèìèòðîâ /ÏÃ íà „Ñèíÿòà êîàëèöèÿ“/ 26 ÿíóàðè 2010 ã.

Êîìèñèè: Âîäåùà: Êîìèñèÿ ïî èêîíîìè÷åñêàòà ïîëèòèêà, åíåðãåòèêà è òóðèçúì
Äðóãè:

Ïúðâî ÷åòåíå: 

Ïðèåò/ Îáí. ÄÂ:
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следва се подчертава механично-
то редуциране на състава на ко-
мисията, което не е съпътствано 
с необходимия анализ на последи-
ците, както и механичното нама-
ление на разходите за ДМС.  

2.5 ÎÏÀÇÂÀÍÅ ÍÀ ÎÊÎËÍÀÒÀ ÑÐÅÄÀ

„Сиво законодателство” –
на етап „обсъждане”

ЗАКОНОПРОЕКТЪТ предвижда 
редица изменения в действаща-
та уредба. Действащият закон 
се състои от 119 разпоредби, а са 
предложени изменения и допълне-
ния в 100 параграфа. Най-същест-
вените от тях, свързани с голям 
обществен интерес, са следните:

1. Задължават се общините, вклю-
чени във всеки от регионите 
за ползване на общо регионално 
депо, да създадат регионална 
система за управление на отпа-
дъците, състояща се от регио-

нално депо и/или други съоръже-
ния за третиране на отпадъци. 
Общините–членове на регионал-
ната система, определят соб-
ствеността на регионалното 
депо и/или съоръжение за тре-
тиране на отпадъците.  

2. Задължават се общините, вклю-
чени в регионите за ползване на 
общо регионално депо, да съз-
дадат регионално сдружение, в 

което гласовете се разпределят 
пропорционално на броя на на-
селението им. Общото събрание 
взема решения с мнозинство от 
най-малко 2/3 от присъстващи-
те кметове или упълномощени 
от тях лица,  които предста-
вляват най-малко 2/3 от жите-
лите на всички общини-членове. 
Създаването на такова сдру-
жение е условие за получаване 
на финансиране по проекти за 
на управление на отпадъците. 
Дава се срок от три месеца на 

Èìå è ¹ íà
çàêîíîïðîåêòà: 

Çàêîíîïðîåêò çà èçìåíåíèå è äîïúëíåíèå íà Çàêîíà çà óïðàâëåíèå íà îòïàäúöèòå, 
¹ 002-01-2

Âíîñèòåë/ Äàòà: Ìèíèñòåðñêè ñúâåò/ 06 ÿíóàðè 2010 ã.

Êîìèñèè: Âîäåùà: Êîìèñèÿ ïî îêîëíàòà ñðåäà è âîäèòå

Äðóãè: Êîìèñèÿ ïî èêîíîìè÷åñêà ïîëèòèêà, åíåðãåòèêà è òóðèçúì; Êîìèñèÿ ïî ðåãè-
îíàëíà ïîëèòèêà è ìåñòíî ñàìîóïðàâëåíèå; Êîìèñèÿ ïî òðàíñïîðò, èíôîðìàöèîííè 
òåõíîëîãèè è ñúîáùåíèÿ; Êîìèñèÿ ïî åâðîïåéñêèòå âúïðîñè è êîíòðîë íà åâðîïåéñêè-
òå ôîíäîâå

Ïúðâî ÷åòåíå: 4.02.2010 ã.

Ïðèåò/ Îáí. ÄÂ:
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общинските съвети да вземат 
решение за учредяване или учас-
тие в регионално сдружение. 
Заварените регионални сдруже-
ния в тригодишен срок следва 
да се съобразят изискванията 
за новия закон. Предвижда се 
отговорност на общините за 
вреди по повод създаването и 
функционирането на регионално 
сдружение и/или на регионална 
система за управление на отпа-
дъците. 

3. Въвеждат се, от 01.01.2011 г., за-
дължения за месечни отчисления 
и такса депониране, които ще 
повлияят на цената за трети-
ране на тон отпадък, а от там и 
на таксите, които гражданите 
плащат. Натрупаните средства 
ще се разходват за дейности по 
изграждане на нови съоръжения 
за третиране на битови отпа-
дъци, обезпечаващи изпълнение 
на задължението на общините 
по прилагане изискванията на 
закона и на подзаконовите нор-
мативни актове по прилагането 
му, като съответната част от 
резервираните по сметката за 
чужди средства на РИОСВ суми 
се възстановяват по бюджета 
на съответната община.

4. Определя се цената за трети-
ране на тон отпадък, постъпил 
в регионалната система за уп-
равление на отпадъците. Тя  ще 

включва следните компоненти: 
а) експлоатационни разходи, 
включително транспорт в сис-
темата; б) разходи за изгражда-
не на съоръжения, включително 
бъдещи реинвестиции; в) месеч-
ните отчисления за закриване и 
следексплоатационни грижи на 
площадката на депото за пери-
од, не по-кратък от 30 години; 
г)  таксата за депониране на 
отпадъци.  Ако цената за тре-
тиране на тон отпадък ще е 
еднаква за всички членове на 
регионалното сдружение, то за 
община, неучастваща в регио-
налната система за управление 
на отпадъците, условията и це-
ните ще се определят от съот-
ветното регионално сдружение.

5. Въвежда се правило, сходно с 
предложеното в по-ранен зако-
нопроект на депутати от ДПС,  
по предложение на министъра на 
околната среда и водите с акт 
на Министерския съвет се раз-
решава използването на до 10 на 
сто от оставащия капацитет 
на регионалното депо, който е 
в експлоатация, или проектния 
капацитет на друг вид регио-
нално съоръжение за третиране 
на битовите отпадъци за нуж-
дите на други райони, когато е 
налице обоснована и неотложна 
необходимост, свързана с пости-
гането на националните цели по 
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Националната програма за упра-
вление на дейностите по отпа-
дъците. Депата и/или съоръже-
нията, използването на които 
се разрешава за нуждите на дру-
ги райони, трябва да са изграде-
ни със средства, над 50 на сто 
от които осигурени от държав-
ния бюджет на Република Бъл-
гария или от друго национално 
или международно финансиране. 
Отпадъците, предназначени за 
третиране, се оползотворяват 
и/или обезвреждат по цени-
те за третиране на битовите 
отпадъци на съоръжението от 
съответната регионална систе-
ма. Разликата с внесеното от 
ДПС предложение е във връзка 
с капацитета на регионалните 
депа, който може да се използва 
– ДПС предлагат до 20 %. 

6. Въвежда се изискване организа-
цията по оползотворяване на 
отпадъци от опаковки да има 
сключени предварителни писмени 
договори с не по-малко от 10 об-
щини с общо население не по-мал-
ко от 200 000 жители. На всички 
организации по оползотворяване, 
неизпълнили посоченото изисква-
не в тримесечен срок от влизане 
в сила на закона, издадените раз-
решения ще бъдат отнети.  

7. Кметове на общини се задължа-
ват да осигуряват разделното 
събиране на отпадъци от опа-

ковки за населените места с 
над 10 000 жители.

8. Собствениците на пътища 
се задължават да почистват 
от отпадъци пътя, земното 
платно, пътните съоръжения, 
обслужващите зони, крайпът-
ните обслужващи комплекси и 
опорните пунктове, както и да 
осигуряват съдове за събиране 
на отпадъците и транспорти-
рането им до съоръжение за 
тяхното третиране. Въвежда 
се и съответното задължение 
за кмета на общината по отно-
шение на общинските пътища.

9. Детайлизират се разпоредби-
те, свързани с контрол върху 
управлението на отпадъците, 
въвеждат се нови администра-
тивно наказателни състави, а 
санкциите при разписаните на-
рушения се завишават. 

10. Прецизират се редица про-
цедури, въвеждат се единни 
стандарти за разрешителни-
те/лицензионни режими, във 
връзка с водене на публични 
регистри, извършва се целесъо-
бразна промяна в срокове. 

 ÎÖÅÍÊÀ ÍÀ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ
ÇÀ ÌÎÄÅÐÍÀ ÏÎËÈÒÈÊÀ

Позитиви:

 Вменяването на задължение за 
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създаване на регионални сдру-
жения на общините и на регио-
нални системи за управление на 
отпадъците е в синхрон с по-
стигнати договорености с ЕС, 
както и със схемата на финан-
сиране по Оперативна програма 
„Околна среда” на създаването 
на депа за битови отпадъци 
в изпълнение на ангажимент, 
поет към ЕС в рамките на 
процеса по присъединавяне на 
страната ни към европейската 
общност;

 Предложената възможност Ми-
нистерския съвет да разреша-
ва използване на капацитет на 
регионално депо за нуждите на 
други региони при определени-
те в закона условия отговаря 
на принципите на добро упра-
вление и решава редица пробле-
ми в национален и европейски 
контекст, както беше отбеля-
зано в анализа на предложения 
на 23.09.2009 г. Законопроект за 
изменение и допълнение на За-
кона за отпадъците, внесен от 
ПГ на ДПС. Забележката е към 
подхода на правителственото 
мнозинство вместо да приема 
добрите идеи, предложени от 
опозицията, да се стреми да 
внася непременно от свое име 
макар и аналогични предложе-
ния. В допълнение, законопроек-
тът, внесен от ДПС е отхвър-

лен от НС.

 Позитив са предложенията, 
свързани с осигуряване на по-
голяма прозрачност и публич-
ност;

 Позитивни са и прецизирането 
на разпоредби и детайлно раз-
писване на процедури, въвеж-
дане на единни стандарти по 
повод разрешителните/ лицен-
зионните режими и др.

Негативи:

1. Немотивирано остава предло-
жението за привеждане в съ-
ответствие с изискванията на 
този закон на вече съществу-
ващите регионални сдружения 
на общини, като те се заличат. 
Не е представен необходимият 
анализ, който да докаже необ-
ходимостта от извършване на 
заличаване и ново създаване на 
регионални сдружения.   

2. Предложенията, свързани с от-
говорността за вреди по повод 
създаването и функционирането 
на регионално сдружение и/или 
на регионална система за упра-
вление на отпадъците, не от-
говарят на принципите на до-
бро управление. Предложената 
отговорност на кмет на общи-
на, съответно на председател 
на регионално сдружение при 
несвикване на общо събрание е 
прекомерна и не съответства 
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на тежестта на извършеното 
нарушение. Отговорността е 
формулирана като гражданско-
правна, а не административна, 
както би следвало да се подходи 
в конкретните случаи.

3. Задълженията за месечни отчи-
сления и такса депониране ще 
окажат влияние върху цената 
за третиране на тон отпадък, 
което ще се отрази негативно 
върху гражданите – това ще 
доведе до увеличаване на так-
сата битови отпадъци. При 
положение, че отпадъците ще 
се събират разделно, както и 
че голяма част от тях ще слу-
жат за суровина за извършване 
на търговска дейност (дейност, 
от която постъпват приходи/ 
формира се печалба), би следвало 
да се очаква регламент в посока 
намаляване на размера на так-
са битови отпадъци, а не ней-
ното увеличение. 

4. С разпоредбите относно раз-
личните цени за третиране на 
тон отпадък за общини, участ-
ващи в регионално сдружение 
и за други общини се създава 
напрежение между общините. 
Няма ясни критерии за приема-
не на нова община в регионално 
сдружение. Ето защо, по неяс-
ни критерии, регионално сдру-
жение може да остави община 
извън своя състав с цел послед-

ната да заплаща по-висока цена 
за третиране на тон отпадък.

5. С промените в правния режим 
на организациите по оползотво-
ряване и по-специално с въведе-
ното изискване  организацията 
по оползотворяване на отпадъ-
ци от опаковки да има сключени 
предварителни писмени догово-
ри с не по-малко от 10 общини с 
общо население не по-малко от 
200 000 жители, по администра-
тивен ред се преуреждат па-
зарно наложили се отношения, 
без това да е мотивирано със 
съответния анализ, показващ 
наличие на обществена необхо-
димост от промяната. Непри-
емлива е целта на тази промя-
на, споделена от вносителите, 
а именно „установяване на не-
обходимите реални инвестиции, 
които заявителят следва да из-
разходва при изпълнението на 
сключените договори с общини-
те”. Предложените ограничения 
в предмета на дейност на ор-
ганизациите по оползотворява-
не,  представени от вносителя 
като „правна възможност” за 
извършване на определени дей-
ности, също не са съпътствани 
с необходимия анализ, обоснова-
ващ прилагането на посоченото 
ограничение. 

6. Предвидената необжалваемост 
на наказателни постановления, 
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с която е наложена  глоба до 
500 лв. или имуществена санк-
ция до 2000 лв. включително, не 
отговаря на изискванията на 
добро управление, защото пре-
пятства правото на съдебна 
защита. 

7. На общините се вменяват сери-
озни финансови тежести, като 
няма гаранции, че те ще са спо-
собни да ги изпълнят.  

С ПРОЕКТА се предлагат за от-
страняване констатирани неточ-
ности и непълноти при транспо-
нирането в законодателството 
на Директива 98/81/ЕО, изменяща 
Директива 90/219/ЕИО относно 
работата с генетично модифици-
рани микроорганизми в контро-
лирани условия и на Директива 
2001/18/ЕС относно съзнателно-
то пускане в околната среда на 
генетично модифицирани органи-
зми и отменяща Директива на 
Съвета 90/220/ЕИО. Също така 
се отменят разпоредби, свързани 
с процедури, уредени в Регламент 

1946/2003 на Европейския парла-
мент и на Съвета на Европейския 
съюз.

Предмет на сериозен обществен 
отпор станаха следните предло-
жени промени:

1. Отмяна на разпоредбите, с кои-
то се забранява освобождаване-
то в околната среда и пускане-
то на пазара на следните ГМО: 
тютюн, лоза, маслодайна роза, 

пшеница и всички зеленчукови и 
овощни култури.

2. Отмяна на забраната за осво-
бождаване на ГМО в територи-
ите, включени в Националната 
екологична мрежа по смисъла на 
Закона за биологичното разно-
образие, както и в прилежащи-
те им територии, обхващащи 
30-километров пояс около тях. 
По отношение на генетично 
модифицирания памук приле-
жащата територия обхваща 
400-метров пояс.

3. Отмяна на разпоредбата, съ-

Èìå è ¹ íà
çàêîíîïðîåêòà: 

Çàêîíîïðîåêò çà èçìåíåíèå è äîïúëíåíèå íà Çàêîíà çà ãåíåòè÷íî ìîäèôèöèðàíè 
îðãàíèçìè, ¹ 902-01-50

Âíîñèòåë/ Äàòà: Ìèíèñòåðñêè ñúâåò/ 27 íîåìâðè 2009 ã.

Êîìèñèè: Âîäåùà: Êîìèñèÿ ïî îêîëíàòà ñðåäà è âîäèòå

Äðóãè:  Êîìèñèÿ ïî çåìåäåëèåòî è ãîðèòå; Êîìèñèÿ ïî åâðîïåéñêèòå âúïðîñè è êîí-
òðîë íà åâðîïåéñêèòå ôîíäîâå

Ïúðâî ÷åòåíå: 

Ïðèåò/ Îáí. ÄÂ:
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гласно която министърът на 
околната среда и водите отказ-
ва да издаде разрешение за осво-
бождаване на ГМО в околната 
среда при наличие на поле в съ-
седство с биологичен начин на 
производство.

4. Отмяна на забраната на те-
риторията на страната да 
се извършват генетични мо-
дификации с маслодайна роза, 
лоза и тютюн, с изключение на 
научните изследвания и на за-
браната за освобождаването в 
околната среда и пускането на 
пазара на генетично модифици-
рани животни.

Според вносителя, цитираните 
забрани за употреба, продажба и 
работа на ГМО са в противоречие 
с Директива 2001/18/ЕЕС; разре-
шаването на работа, употреба и 
продажба на ГМО се извършва за 
всеки конкретен случай поотдел-
но, като могат да бъдат прило-
жени и съответстващи механи-
зми за налагане на ограничения и 
забрани.

 ÎÖÅÍÊÀ ÍÀ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ
ÇÀ ÌÎÄÅÐÍÀ ÏÎËÈÒÈÊÀ

Независимо от факта, че със за-
конопроекта се въвеждат някои 
изисквания на европейски дирек-
тиви, следва да се подчертае, че 
по дискусионните текстове не е 

проведено предварително и пъл-
ноценно обществено обсъждане. 
Участието на гражданите и тех-
ните организации в поготовката 
на законопроекти по тази пробле-
матика е особено необходимо, тъй 
като с тази нормативна уредба 
се засягат правата и интересите 
на голяма част от обществото. 
Нещо повече, законопроектът не 
е бил представен в консултатив-
ната комисия по генетично моди-
фицирани организми към министъ-
ра на околната среда и водите, в 
чийто състав са включени хабили-
тирани учени с широк спектър от 
области на експертиза, и чиято 
компетентност включва участие 
в разработването на проекти на 
нормативни актове, свързани с би-
обезопасността. На следващо мяс-
то, вносителят на законопроекта 
и управляващото мнозинство в 
парламента изразява непрекъс-
нато противоречиви позиции по 
обсъжданите текстове: от ста-
новището, че въвеждането на 
посочените разпоредби е импера-
тивно изискване на Европейската 
комисия, до предложения за връща-
не в закона на спорните норми, но 
променени по някакъв начин или с 
друго систематично място, вклю-
чително и с идеята за въвеждане 
на новите норми, но налагане на 
мораториум върху тяхното прила-
гане. В проведените след внасяне-
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то на закона дебати, предизвика-
ни от земеделци, екоорганизации и 
общественици, представителите 
на Министерството на околната 
среда и водите и други защитни-
ци на законопроекта не съумяха 
да представят ясни и логични 
аргументи, с които да защитят 
предложението си, а напротив, 
манипулативно приравняваха из-
искванията относно освобождава-
нето на ГМО в околната среда с 
изискванията за (не) присъствие 
на ГМ продукти в храните. Всич-
ко това наведе на мисълта, че със 
законопроекта може би се защи-
тават лобистки интереси. Не на 
последно място, при създаване на 
законопроекта липсва задълбочен 
анализ на: 1) съответствието му 
с приоритетите на страната ни 
за производство на биологични про-
дукти, заложени в Националната 
стратегическа референтна рамка 
и други стратегически документи; 
2) последиците от прилагане на за-
кона за традиционните български 
култури, отражението им върху 
настоящия пазар на селскосто-

панска продукция и евентуалните 
нови пазари, ведно с икономическа 
обосновка и 3) като цяло последи-
ците върху  природата в България. 
Напротив, по време на обсъждане-
то на законопроекта в парламен-
та се разбра, че предложението за 
мораториум върху прилагането на 
разпоредбите е с цел да се извър-
ши проучване на евентуални вред-
ни последици от прилагането на 
ГМО, което е напълно нерелевант-
но с оглед прилагането на ГМО 
на територии на други държави 
и пределната яснота, че за оцен-
ка на въздействието е необходимо 
много повече време. 

2.6 ÄÚÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß, 
ÏÓÁËÈ×ÍÈ ÔÓÍÊÖÈÈ

„Прозрачно законодателство” – 
приети закони

В ЗАКОНОПРОЕКТА е предвидено 
дисциплинарно наказание „освобож-
даване от длъжност” да се налага 
на изборен член на Висшия съдебен 
съвет (ВСС) при тежко нарушение 

Èìå è ¹ íà
çàêîíîïðîåêòà: 

Çàêîíîïðîåêò çà èçìåíåíèå è äîïúëíåíèå íà Çàêîíà çà ñúäåáíàòà âëàñò, ¹ 902-01-46

Âíîñèòåë/ Äàòà: Ìèíèñòåðñêè ñúâåò/ 18 íîåìâðè 2009 ã.

Êîìèñèè: Âîäåùà: Êîìèñèÿ ïî ïðàâíè âúïðîñè

Äðóãè:

Ïúðâî ÷åòåíå: 9.12.2009 ã.

Ïðèåò/ Îáí. ÄÂ: 22 äåêåìâðè 2009 ã.; 103/2009 ã.
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или системно неизпълнение на слу-
жебните задължения, както и при 
извършване на действия, които 
накърняват престижа на съдебна-
та власт. Предложение за налагане 
на дисциплинарно наказание на из-
борен член на ВСС може да се пра-
ви от не по-малко от 1/5 от чле-
новете на ВСС. Административно 
наказващ орган е ВСС.

Уредени са последиците от налага-
нето на дисциплинарно наказание 
освобождаване от длъжност. Пред-
вижда се изборен член на ВСС, на 
когото е наложено дисциплинарно 
наказание освобождаване от длъж-
ност, да не може да бъде отново 
избран за член на ВСС. Изборен член 
на ВСС, дисциплинарно освободен 
от длъжност за накърняване прес-
тижа на съдебната власт, не може 
да бъде назначен отново на съдий-
ска, прокурорска или следовател-
ска длъжност. Когато е образувано 
дисциплинарно производство за на-
лагане на дисциплинарно наказание 
на изборен член на ВСС, при подаде-
на от него оставка, мандатът му 
не може да бъде прекратен пред-
срочно до приключване на дисципли-
нарното производство. Предоста-
вена е правна възможност на ВСС 
да започва процедура за предсрочно 
освобождаване на всички изборни 
членове, а не само на тези, избрани 
от органите на съдебната власт. 
В случаите на накърняване прести-

жа на съдебната власт от изборен 
член на ВСС, чийто мандат е изте-
къл или е предсрочно прекратен, и 
той е възстановен на магистрат-
ската длъжност, заемана от него 
преди избора, е предвидена правна 
възможност за привличането му 
към дисциплинарна отговорност. 
При освобождаване от длъжност 
на съдия, прокурор или следовател 
с повече от 10 години стаж на 
такава длъжност магистратите 
имат право на еднократно парично 
обезщетение. С предложения зако-
нопроект е предвидено на такова 
обезщетение да няма право изборен 
член на ВСС, на когото е наложено 
дисциплинарно наказание освобож-
даване от длъжност.

С цел осигуряване на максимална 
прозрачност на действията на 
ВСС в законопроекта е предвидено 
влязлото в сила решение за нала-
гане на дисциплинарно наказание 
освобождаване от длъжност на из-
борен член на ВСС да се обявява на 
страницата на ВСС в интернет.

 ÎÖÅÍÊÀ ÍÀ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ
ÇÀ ÌÎÄÅÐÍÀ ÏÎËÈÒÈÊÀ

Предложените промени са в съот-
ветствие с принципите на добро 
управение, отговарят на конститу-
ционните разпоредби и са насочени 
към утвърждаване на професионал-
ната етика в работата на ВСС.
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СЪС ЗАКОНОПРОЕКТА се пред-
виждат множество изменения в 
действащата нормативна уредба 
(123 параграфа). По-голямата част 
от тези разпоредби са извън обхва-
та на наблюдаваните от Институ-
та за модерна политика теми. Тук 
се спираме единствено на най-ва-
жните нови принципни положения, 
които имат най-пряко отношение 
към принципите на добро управле-
ние и правата на гражданите:  

1. Администрацията на Минис-
терството на отбраната се 
изключва от състава на въоръ-
жените сили. От структурата 
на министерството се изключ-
ват неспецифичните за админи-
страция служби и звена; отпа-
да и предвидената възможност 
в Устройствения правилник на 
министерството да се допус-
кат отклонения от Закона за 
администрацията.

2. Отменя се необжалваемостта 
по съдебен ред на администра-
тивните актове в системата 
на отбраната, издадени от 

министъра на отбраната, на 
заповедите на командирите и 
началниците, с които непосред-
ствено се осъществяват дей-
ностите по отбраната.

3. Предлага се детайлна уредба за 
деклариране на всеки частен ин-
терес по реда на Закона за пре-
дотвратяване и разкриване на 
конфликт на интереси и забрана 
за  получаване на подаръци, да-
рения, пътувания, настаняване 
в хотел, оказване на гостопри-
емство, отстъпки от дължими 
плащания, преференциални за-
еми или други облаги или услуги. 
Правилата се отнасят както за 
военнослужещите, така и за ци-
вилните служители.  

4. Предлагат се промени, които съз-
дават по-големи гаранции за обек-
тивност и безпристрастност при 
провеждане на тръжни процедури 
в системата на отбраната.

5. Осигуряват се по-широки права 
на сдружаване на военнослуже-
щи и на участието им в събра-
ния, митинги и манифестации.  

Èìå è ¹ íà
çàêîíîïðîåêòà: 

Çàêîíîïðîåêò çà èçìåíåíèå è äîïúëíåíèå íà Çàêîíà çà îòáðàíàòà è âúîðúæåíèòå 
ñèëè íà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ, ¹ 902-01-51

Âíîñèòåë/ Äàòà: Ìèíèñòåðñêè ñúâåò/ 02 äåêåìâðè 2009 ã.

Êîìèñèè: Âîäåùà: Êîìèñèÿ ïî âúíøíà ïîëèòèêà è îòáðàíà

Äðóãè: Êîìèñèÿ ïî òðóäà è ñîöèàëíàòà ïîëèòèêà; Êîìèñèÿ ïî îáðàçîâàíèåòî, íàóêàòà 
è âúïðîñèòå íà äåöàòà, ìëàäåæòà è ñïîðòà

Ïúðâî ÷åòåíå: 10.12.2009 ã.

Ïðèåò/ Îáí. ÄÂ: 20 ÿíóàðè 2010 ã.
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 ÎÖÅÍÊÀ ÍÀ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ
ÇÀ ÌÎÄÅÐÍÀ ÏÎËÈÒÈÊÀ

Посочените промени са стъпка 
напред в осигуряване на публич-
ност и прозрачност в дейността 
на Министерството на отбрана-

та и въвеждането на гражданския 
контрол върху военното ведом-
ство. Изключването на админи-
страцията на Министерството 
на отбраната от състава на въ-
оръжените сили и привеждането 
й в съответствие с изискванията 
на Закона за администрацията 
отговаря на принципите на добро 
управление, съобразено е с функ-
циите на администрацията и ще 
допринесе за «отваряне» на адми-
нистрацията към гражданите, 
включително и до възможността 
за упражняване на граждански 
контрол върху дейността й. Въ-
веждат се съществени антико-
рупционни мерки. Гарантират се 
в по-голяма степен права на воен-
нослужещите в качеството им и 

на служители, и на граждани. От-
мяната на необжалваемостта по 
съдебен ред на административни-
те актове в системата на отбра-
ната създава гаранции за упраж-
няване на правото на защита.

ПРЕДВИЖДА СЕ министърът на 
вътрешните работи да преценя-
ва необходимостта от прилагане 
на оперативния способ „подслуш-
ване” срещу служител на МВР от 
дирекция „Технически операции“ на 
ДАНС или от Дирекцията „Опера-
тивни технически операции” на 
МВР. 

Вносителят се мотивира със 
следното: С последните промени 
в закона се създаде задължение, 
когато е направено искане за 
използване на оперативния спо-
соб “подслушване” от дирекция 
„Вътрешна сигурност“ на МВР 
срещу служител на министер-
ството, министърът да предла-
га на председателя на ДАНС да 
издаде писмено разпореждане за 

Èìå è ¹ íà
çàêîíîïðîåêòà: 

Çàêîíîïðîåêò çà èçìåíåíèå íà Çàêîíà çà ñïåöèàëíèòå ðàçóçíàâàòåëíè ñðåäñòâà,

¹ 954-01-51

Âíîñèòåë/ Äàòà: Èâàí Èâàíîâ, Ïëàìåí Ïåòðîâ, Êðàñèìèð Öèïîâ /ÏÃ íà ÏÏ ÃÅÐÁ/ 04 äåêåìâðè 2009 ã.

Êîìèñèè: Âîäåùà: Êîìèñèÿ ïî âúòðåøíà ñèãóðíîñò è îáùåñòâåí ðåä

Äðóãè: 

Ïúðâî ÷åòåíå: 16.12.2009 ã.

Ïðèåò/ Îáí. ÄÂ: 16 äåêåìâðè 2009 ã.; 103/2009 ã.
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Èìå è ¹ íà
çàêîíîïðîåêòà: 

Çàêîíîïðîåêò çà èçìåíåíèå è äîïúëíåíèå íà Çàêîíà çà óïðàâëåíèå íà åòàæíàòà ñîá-
ñòâåíîñò, ¹ 954-01-56

Âíîñèòåë/ Äàòà: Íèêîëàé Ïåõëèâàíîâ / ÏÃ íà ÀÒÀÊÀ / 18 äåêåìâðè 2009 ã.

Êîìèñèè: Âîäåùà: Êîìèñèÿ ïî ïðàâíè âúïðîñè

Äðóãè: Êîìèñèÿ ïî ðåãèîíàëíà ïîëèòèêà è ìåñòíî ñàìîóïðàâëåíèå

Ïúðâî ÷åòåíå: 20 ÿíóàðè 2010 ã.

Ïðèåò/ Îáí. ÄÂ: 11 ôåâðóàðè 2010 ã.

прилагане на специалното раз-
узнавателно средство от спе-
циализираната дирекция „Техни-
чески операции“ на агенцията. 
Сега тази дирекция не разполага 
с пълен капацитет от техниче-
ски възможности за прилагане 
на оперативно-техническо ме-
роприятие (подслушване). Това 
създава затруднения за дирекция 
„Вътрешна сигурност” на МВР 
да осъществява дейността си 
по предотвратяване и разкрива-
не на престъпления и дисципли-
нарни нарушения, извършени от 
служители на министерството.

 ÎÖÅÍÊÀ ÍÀ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ
ÇÀ ÌÎÄÅÐÍÀ ÏÎËÈÒÈÊÀ

Приетият закон отговаря на из-
искванията на доброто управле-
ние. Остава въпросът защо не са 
преприети своевременни мерки 
дирекция „Технически операции“ 
на ДАНС да получи необходимата 
техническа обезпеченост, за да 
изпълнява пълноценно вменените 
й със закон задължения.  

УДЪЛЖАВАТ СЕ сроковете за свик-
ване на общи събрания и регистра-
ция на сгради в режим на етажна 
собственост по правилата на този 
закон – до 30.06.2010 г. След изтича-
не на този срок, в нов 6 месечен срок 
кметът на общината или района 
е длъжен да организира провежда-
нето на общи събрания и избор на 
управителни органи в сградите в 
режим на етажна собственост, къ-
дето не са свикани такива събра-
ния и не са избрани такива органи. 
В допълнение се предлага кметът 
на общината или района до края на 
всяка календарна година да подава 
справка до министъра на регионал-
ното развитие и благоустройство 
за регистрираните сгради и входо-
ве в режим на етажна собственост 
на територията на общината 
или района, като първоначалната 
справка следва да бъде подадена в 
срок до 30.07.2010 г.  

 ÎÖÅÍÊÀ ÍÀ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ
ÇÀ ÌÎÄÅÐÍÀ ÏÎËÈÒÈÊÀ

Удължаването на срока е обек-
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тивно мотивирано с неизпълне-
ние на законовите изисквания 
в определения от действащия 
закон срок. Вместо да подходи 
с налагане на санкции законода-
телят предвижда удължаване на 
срока с аргумент провеждане на 
необходимата обществена кам-
пания за изпълнение на законово-
то задължение. 

ОСНОВНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
са свързани с регламентацията 
на административния контрол 
и контрола за спазване на общи-
те правила за административно 
обслужване. До сега методическо-
то ръководство и координацията 
на дейността на всички органи и 
администрации в системата на 
изпълнителната власт по отно-
шение на извършваните от тях 
административни услуги се осъ-
ществяваше от министъра на 
държавната администрация и 
административната реформа. 
Сега функциите по методическо 
ръководство и координация отпа-
дат, като се въвежда правилото, 

че органите на изпълнителната 
власт осъществяват контрол за 
спазване на общите правила за 
административно обслужване съ-
гласно наредба на МС. Детайлизи-
ра се и се прецизира уредбата на 
функциите на инспекторатите в 
министерствата.

 

 ÎÖÅÍÊÀ ÍÀ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ
ÇÀ ÌÎÄÅÐÍÀ ÏÎËÈÒÈÊÀ

Засилването на ролята и детайл-
ното уреждане на функциите на 
инспекторатите, както и на ме-
ханизма на осъществяването им, 
ще допринесе за подобряване на 
качеството на административ-
ния контрол и противодействие-
то на корупцията.

„Сиво законодателство” – 
приети закони:

ЦЕЛТА на тези промени, според 
вносителя, е транспонирането 
на Директива 2007/65/ЕО на Евро-
пейския парламент и на Съвета 

Èìå è ¹ íà
çàêîíîïðîåêòà: 

Çàêîíîïðîåêò çà èçìåíåíèå è äîïúëíåíèå íà Çàêîíà çà àäìèíèñòðàöèÿòà, 

¹ 902-01-64

Âíîñèòåë/ Äàòà: Ìèíèñòåðñêè ñúâåò/ 29 äåêåìâðè 2009 ã.

Êîìèñèè: Âîäåùà: Êîìèñèÿ ïî ïðàâíè âúïðîñè

Äðóãè: Êîìèñèÿ çà áîðáà ñ êîðóïöèÿòà è êîíôëèêò íà èíòåðåñè è ïàðëàìåíòàðíà åòèêà

Ïúðâî ÷åòåíå: 3.02.2010 ã.

Ïðèåò/ Îáí. ÄÂ:
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от 11 декември 2007 г. за измене-
ние на Директива 89/552/ЕИО на 
Съвета относно координирането 
на някои разпоредби, формулира-
ни в действащи закони, подзако-
нови и административни актове 
на държавите членки, отнасящи 
се до упражняване на телевизион-
на дейност. С промяната радио- 
и телевизионните оператори се 
наричат доставчици на медийни 
услуги. Аудио-визуалните медийни 
услуги по заявка подлежат на но-
тификационен режим. На достав-
чиците им се дава едномесечен 
срок от влизането в сила на за-
конопроекта да подадат уведом-
ления до Съвета за електронни 
медии (СЕМ) за осъществяваната 
дейност.

Предвижда се увеличение на кво-
тата за продукцията на незави-
симите продуценти от 10% на 
12%, без да се включват повторе-
нията, което фактически го уд-
воява. Променя се дефиницията 
за „независим продуцент”. Отпа-
да ограничението, според което 
един продуцент може да прави за 

дадена телевизия максимум две 
предавания. Вече е възможно не-
зависимият продуцент да има не-
ограничен брой продукции в една 
телевизия. Допуска се самопромо-
ция не само за „собствена програ-
ма”, а за „собствените програми”. 

Съществена промяна е въведено-
то задължение на СЕМ да санк-
ционира всеки, който наруши 
решенията на едно частно сдру-
жение, действащо в областта 
на рекламата. В това сдружение 
(Фондация „Национален съвет за 
журналистическа етика” и/или 
Сдружение „Национален съвет за 
саморегулация”) не са предста-
вени обществените медии - БНР 
и БНТ. Не са съгласувани компе-
тентностите на СЕМ и частно-
то сдружение. 

Директивата въвежда ново поня-
тие - „позициониране на проду-
кти”. Изрично предвижда, че не 
следва да се увеличава позволено-
то рекламно време на час, а да 
се предостави оперативна въз-
можност и самостоятелност на 
телевизионните оператори за 

Èìå è ¹ íà
çàêîíîïðîåêòà: 

Çàêîíîïðîåêò çà èçìåíåíèå è äîïúëíåíèå íà Çàêîíà çà ðàäèîòî è òåëåâèçèÿòà, 
902-01-53

Âíîñèòåë/ Äàòà: Ìèíèñòåðñêè ñúâåò/ 3 äåêåìâðè 2009 ã.

Êîìèñèè: Âîäåùà: Êîìèñèÿ ïî êóëòóðàòà, ãðàæäàíñêîòî îáùåñòâî è ìåäèèòå

Äðóãè: 

Ïúðâî ÷åòåíå: 18.12.2009 ã.

Ïðèåò/ Îáí. ÄÂ: 28 ÿíóàðè 2010 ã./áð. 12/2010 ã.
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включване в реклами, които не на-
рушават прекомерно целостта на 
предаванията. 

Въведени са и някои ограничения 
за БНТ - има право на продукто-
во позициониране само във филми 
и сериали, но не и в собствените 
си предавания, за разлика от тър-
говските телевизии; запазва се 
ограничението за излъчване на ре-
клама в праймтайма, което през 
1998 г. беше въведено като времен-
на мярка с цел да се даде възмож-
ност на частните телевизии да 
навлязат на рекламния пазар. За 
първи път в ЗРТ се възприема де-
регулиране на радиопрограмите – 
рекламата в радио вече не се изис-
ква да бъде означавана. Отпадат 
и ограниченията за времетраене-
то на рекламата в търговските 
радиостанции.

Въвежда се задължение на Съвета 
за електронни медии три месеца 
след обнародването на промените 
да публикува на сайта си всички 
протоколи от заседанията си от 
2003 г. досега.

Отменя се Закона за публичното 
радиоразпръскване. Мотивите на 
Министерски съвет са, че при-
етият подход в него за създаване-
то на две предприятия - едното 
за разпространение, а другото за 
пренос - не кореспондира със За-
кона за електронните съобщения, 
който определя електронната съ-

общителна мрежа като съвкуп-
ност от преносни и от излъчващи 
съоръжения. 

Прави се изменение в Закона за 
електронните съобщения, с което 
Българската телекомуникационна 
компания (БТК) се задължава да 
разпространява програмите на 
обществените медии срещу цени, 
покриващи необходимите разходи 
за дейността. 

 ÎÖÅÍÊÀ ÍÀ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ
ÇÀ ÌÎÄÅÐÍÀ ÏÎËÈÒÈÊÀ

Негативи: 

 Правото на Европейския съюз 
не налага императивно прието-
то от парламента увеличение 
на квотата за продукцията на 
независимите продуценти от 
10% на 12%. Напротив, Дирек-
тива 2007/65/ЕО на Европейския 
парламент от 11 декември 2007 
г. не променя чл. 5 от Директи-
вата „Телевизия без граници” от 
1989 г., където има изискване за 
10% европейска продукция, про-
изведена от независими проду-
центи. 

 Според европейския законода-
тел, независимите продуценти 
трябва да са организационно 
и икономически необвързани с 
телевизиите, което не корес-
пондира с приетите законови 
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промени.

 Възможността за т.нар. са-
мопромоция не само за „собст-
вена програма”, а за „собст-
вените програми” е в полза на 
крупните оператори, които 
имат по няколко радио- и те-
левизионни програми и могат 
неограничено да ги представят 
във всяка от своите програми 
(крос-промоция).

 Отпадането на забранителни-
ят текст, че лице, което има 
участие в собствеността на 
рекламна агенция не може да 
кандидатства за издаване на 
лиценз за радио- и телевизион-
на дейност, не е включено във 
внесения от правителството 
законопроект, а е предложено 
от председателя на Комисия 
по културата, гражданското 
общество и медиите, което по-
ражда въпроси за мотивацията 
и обществената необходимост 
от такова нововъведение, как-
то и за евентуално наличие на 
конфликт на интереси.

 Европейската практика не по-
знава модели, при които регу-
латорният орган е регулиран 
от частна структура, както 
се предвиди с изискването СЕМ 
да санкционира за неизпълнение 
на двете частни сдружения - 
Фондация „Национален съвет за 
журналистическа етика” и/или 
Сдружение „Национален съвет 
за саморегулация”. Практика е в 
рамките на самия медиен регу-
латор да участват представи-
тели на различни области от об-
ществено-политическия живот.

ПРЕДВИДЕНИ СА следните про-
мени:

1. Освобождават се от подаване 
на годишна декларация за оси-
гуряване на здравословни и без-
опасни условия на труд лицата, 
които за своя сметка работят 
сами. Удължава се срока подава-
не на декларация за 2009 г.  - до 
30 юни 2010 г. включително. 

Удължаването на срока за пода-
ване на декларации е мотивира-

Èìå è ¹ íà
çàêîíîïðîåêòà: 

Çàêîíîïðîåêò çà äîïúëíåíèå íà Çàêîíà çà çäðàâîñëîâíè è áåçîïàñíè óñëîâèÿ íà òðóä, 
¹ 002-01-1

Âíîñèòåë/ Äàòà: Ìèíèñòåðñêè ñúâåò/ 04 ÿíóàðè 2010 ã.

Êîìèñèè: Âîäåùà: Êîìèñèÿ ïî òðóäà è ñîöèàëíàòà ïîëèòèêà

Äðóãè: 

Ïúðâî ÷åòåíå: 28.01.2010 ã.

Ïðèåò/ Îáí. ÄÂ: 28 ÿíóàðè 2010 ã.; 12/2010 ã.
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но с необходимостта от време 
за осигуряване на  възможност 
за подаване на декларацията по 
електронен път, както и за нама-
ляване на разходите по подаване 
и администриране на данните от 
декларацията. За това трябва да 
се осигури съвместимост на про-
грамния продукт с действащата в 
момента информационна система 
на Изпълнителна агенция „Главна 
инспекция по труда” и да се от-
четат параметрите на новата 
информационна система, която е 
в процес на изграждане. Не са при-
ети обаче наредби, които трябва 
да регламентират този процес.

 ÎÖÅÍÊÀ ÍÀ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ
ÇÀ ÌÎÄÅÐÍÀ ÏÎËÈÒÈÊÀ

Недопустимо е от гледна точка 
прилагане на принципите на добро 
управление в последния момент да 
се създава нов начин на отчитане 
изпълнението на задължения за пре-
дходен период. Следва да се подчер-
тае, че новият начин на отчитане 

все още не е ясен – той е предви-
ден в неприета наредба, както и все 
още не са изяснени параментите на 
съответния софтуерен продукт. 

„Сиво законодателство” –
на етап „обсъждане”

ОТМЕНЯ СЕ задължението на ми-
нистъра на финансите и минис-
търа на правосъдието в 6 месечен 
срок от влизане в сила на поправ-
ките в този закон, обнародвани в 
ДВ, бр. 44 от 2009 г., да издадат 
предвидените в него подзаконови 
актове. Цитираният изменителен 
закон предвижда, че: „Администра-
тивният орган не може да изис-
ква предоставяне на информация 
или документи, които са налични 
при него или при друг орган, а ги 
осигурява служебно за нуждите на 
съответното производство.” 

 ÎÖÅÍÊÀ ÍÀ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ
ÇÀ ÌÎÄÅÐÍÀ ÏÎËÈÒÈÊÀ

В мотивите си вносителят посоч-

Èìå è ¹ íà
çàêîíîïðîåêòà: 

Çàêîíîïðîåêò çà èçìåíåíèå íà Çàêîíà çà èçìåíåíèå íà Çàêîíà çà îãðàíè÷àâàíå íà 
àäìèíèñòðàòèâíîòî ðåãóëèðàíå è àäìèíèñòðàòèâíèÿ êîíòðîë âúðõó ñòîïàíñêàòà 
äåéíîñò, ¹ 002-01-13

Âíîñèòåë/ Äàòà: Ìèíèñòåðñêè ñúâåò/ 25 ÿíóàðè 2010 ã.

Êîìèñèè: Âîäåùà: Êîìèñèÿ ïî ïðàâíè âúïðîñè

Äðóãè: 

Ïúðâî ÷åòåíå: 

Ïðèåò/ Îáí. ÄÂ:
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ва, че вече действат множество 
нормативни актове, които уреж-
дат служебния обмен на информа-
ция между отделни администра-
тивни органи по електронен начин 
(Наредба № 7 за взаимодействие-
то на регистър БУЛСТАТ с други 
регистри и информационни систе-
ми за достъпа до данни, издадена 
от министъра на правосъдието 
(ДВ, бр. 56 от 2006 г.), Наредба за 
правосъдието (ДВ, бр. 56 от 2006 
г.) и Наредба за взаимодействието 
между регистър БУЛСТАТ и други 
национални и ведомствени регис-
три и информационни системи, 
приета от Министерския съвет 
(ДВ, бр. 78 от 2006 г.), като сам 
споделя, че в този случай тряб-
ва да се спази предписанието на 
чл. 10 от Закона за нормативни-
те актове, което гласи: „Общест-
вени отношения от една и съща 
област се уреждат с един, а не 
с няколко нормативни актове от 
същата степен....”.  Именно пора-
ди тази причина, от една страна, 
както и с цел гаранция на права-

та на гражданите Институтът 
за модерна политика смята, че 
е необходим цялостен преглед на 
законодателството относно до-
кументите, които са налични в 
административните органи и раз-
писването на механизъм за тях-
ното предоставяне по служебен 
път за нуждите на съответното 
производство. В допълнение, аргу-
ментите на вносителя, че изпъл-
нението на предвидените наредби 
ще изисква значителни бюджетни 
средства, които в условията на 
финансова криза трудно могат да 
се осигурят, не са достатъчно ос-
нование за отказ от осигуряване 
на механизъм за облекчаване на 
извършващите стопандска дей-
ност субекти и то точно в усло-
вия на криза, при които облекче-
нията следва да се насърчават.

ПРОМЕНИТЕ ЦЕЛЯТ да се при-
веде закона в съответствие със 
структурните промени, свъраза-
ни със закриването на Държавна-

Èìå è ¹ íà
çàêîíîïðîåêòà: 

Çàêîíîïðîåêò çà èçìåíåíèå è äîïúëíåíèå íà Çàêîíà çà ôèçè÷åñêîòî âúçïèòàíèå è 
ñïîðòà, ¹ 902-01-61

Âíîñèòåë/ Äàòà: Ìèíèñòåðñêè ñúâåò/ 21 äåêåìâðè 2009 ã.

Êîìèñèè: Âîäåùà: Êîìèñèÿ ïî îáðàçîâàíèåòî, íàóêàòà è âúïðîñèòå íà äåöàòà, ìëàäåæòà è ñïîðòà

Äðóãè: Êîìèñèÿ ïî èêîíîìè÷åñêà ïîëèòèêà, åíåðãåòèêà è òóðèçúì; Êîìèñèÿ ïî ðåãèî-
íàëíà ïîëèòèêà è ìåñòíî ñàìîóïðàâëåíèå

Ïúðâî ÷åòåíå: 

Ïðèåò/ Îáí. ÄÂ: 28 ÿíóàðè 2010 ã.; 12/2010 ã.
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та агенция за младежта и спорта 
и създаването на Министерство 
на физическото възпитание и 
спорта (МФВС). Други промени са:

1. Изисква се приемане на нацио-
нална стратегия за развитие 
на физическото възпитание и 
спорта за период не по-малко 
от 8 години.

2. Въвеждане на регистър в МФВС 
за регистриране на лицата, ко-
ито извършват обучение и тре-
нировки във физическо възпита-
ние и спорт. 

3. Спортните обекти и съоръ-
жения и обектите за социален 
туризъм с национално значение 
за в бъдеще няма да се опреде-
лят в закона (от Народното 
събрание), а от Министерския 
съвет по предложение на спорт-
ния министър. От списъка на 
обектите за социален туризъм 
с национално значение се пред-
лага да отпадне хижа „Седемте 
езера“ в Рила и да се замени с 
„Мадарски конник” – резерват 
„Мадарски конник”.

4. Разширява се съставът на екс-
пертния съвет към спортия 
министър с представители 
на Министерството на от-
браната, Министерството на 
вътрешните работи, Нацио-
налното сдружение на общини-
те в Република България, Бъл-

гарския олимпийски комитет 
и на спортни организации в 
областта на физическото въз-
питание, спорта и социалния 
туризъм. Отпада представи-
телството на висшите учили-
ща. Предлага се експертният 
съвет да обсъжда и дава стано-
вища по широк кръг от въпроси, 
свързани със стратегическото 
планиране и програмиране на 
развитието на физическото 
възпитание и спорта; проек-
тите на нормативни актове в 
тази сфера. 

5. Превиждат се изменения в уред-
бата на обединените спортни 
клубове, като се дава право на 
сдружаване в такива клубове 
да имат членовете на съот-
ветните лицензирани спортни 
федерации; сдружаването да се 
извършва на териториален или 
ведомствен принцип. Обедине-
ните спортни клубове ще подле-
жат на вписване в Националния 
регистър на спортните орга-
низации в едномесечен срок от 
регистрацията им.  

6. Предвиждат се промени от-
носно лицензионния режим за 
спортните федерации и нацио-
налните спортни организации, 
като: а) въвеждане на изисква-
не федерацията или спортната 
организация да обединява поне 
7 спортни клуба, регистрирани 
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в не по-малко от 3 администра-
тивни области и да е извърши-
ла категоризация на членува-
щите в нея спортни клубове по 
критерии, определени в правил-
ника за прилагане на закона; б) 
предоставяне на първоначална 
лицензия за срок от 2, а не от 
4 години; в) въвеждане на още 
една предпоставка за отнемане 
на спортна лицензия, а именно 
в случаите, когато организаци-
ята незаконосъобразно и/или 
нецелесъобразно е разходвала 
средства, предоставени по реда 
на този закон и др.

7. Предлага се държавните спорт-
ни училища да се откриват, 
преобразуват и закриват от 
спортния министър, който ще 
назначава и директорите на 
училищата след конкурс по КТ. 
За длъжността директор на 
държавно или общинско спортно 
училище може да кандидатства 
лице със завършена степен на 
висше образование „бакалавър” 
или „магистър” в областта на 
спорта и поне 3 години учител-
ски стаж. 

8. По предложение на спортния 
министър медалисти от олим-
пийски игри, световни и евро-
пейски първенства ще могат да 
се приемат без приемен изпит 
във висши училища.

9. Детайлизират се изискванията 

спрямо трети лица, посредници 
при договаряне за придобиване 
или трансфер на състезателни 
права: въвежда се изискване ли-
цето да е вписано в регистъра 
на лицата, които осъществя-
ват посредничество при съот-
ветната лицензирана спортна 
федерация.

10. Въвежда се ред за провер-
ка и контрол по спазването 
на инженерните и технически-
те изисквания към спортните 
обекти по отношение на тях-
ната сигурност - от общински 
комисии, в които участват и 
представители на областните 
дирекции на МВР и на регионал-
ната дирекция за национален 
строителен контрол. Комиси-
ите ще изготвят протокол, 
съдържащ оценка на спортния 
обект и годността му за полз-
ване. 

11. Относно финансирането 
на спортната дейност се пред-
лагат следните основни проме-
ни: а) със средства от държав-
ния бюджет да се финансират 
спортни обекти и съоръжения 
и обекти за социален туризъм 
не само с национално значение, 
но и такива държавна и общин-
ска собственост; б) средства-
та по бюджета на МФВС да се 
разходват и за: стимулиране и 
награждаване на високоразряд-
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ни спортисти; социално подпо-
магане на треньори; финансира-
не на дейности по програма за 
олимпийска подготовка; финан-
сиране на дейности по програма 
за развитие на спорта за висо-
ки постижения; финансиране на 
дейности, свързани с медицин-
ския и допинговия контрол и 
редица други; в) разпределените 
средства от постъпленията на 
Българския спортен тотализа-
тор ще се разходват още и за 
аналогични на европейските и 
световните първенства и олим-
пийски игри такива за хора с 
увреждания, както и за изграж-
дане, възстановяване и управле-
ние на спортни обекти и съоръ-
жения и на обекти за социален 
туризъм с национално значение 
или държавна и общинска соб-
ственост.  

 ÎÖÅÍÊÀ ÍÀ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ
ÇÀ ÌÎÄÅÐÍÀ ÏÎËÈÒÈÊÀ

Позитиви:

Като позитиви на законопроекта 
могат да се определят предложе-
нията за разработване и изпълне-
ние на национална стратегия за 
развитие на физическото възпи-
тание и спорта; разширяване на 
представителството и на кръга 
от правомощия на експертния 
съвет към спортния министър; 

детайлизирането на изисквания-
та за планиране, проектиране и 
изграждане на спортни обекти и 
съоръжения и въвеждането на за-
брана за промяна на застроените 
и предвидени зони и терени за из-
граждане на спортни обекти и съ-
оръжения и прилежащите им ин-
фраструктури и пространства да 
се променят с устройствени пла-
нове; предвидените мерки за сти-
мулиране развитието на спорта и 
спортните деятели, включително 
и финансовите стимули и др.

Завишаването на изискванията 
към спорните федерации и наци-
оналните спортни организации 
принципно е добра стъпка, но би 
било добре да се предвиди срок, в 
който да се извършат промените 
от спортните организации.  

Негативи:

1. Тенденция в законодателната 
политика на правителството е 
т.нар. от него „либерализация” 
на режима за извършване на оп-
ределени дейности, състояща се 
в отпадане на изискванията за 
регистрация на експерти в оп-
ределени сфери (напр. промени-
те в Закона за опазване на окол-
ната среда и водите и в Закона 
за водите, според които е ще 
отпадне регистрацията на екс-
перти, извършващи екологични 
оценки, ОВОС, упражняващи не-
зависим контрол при изпълнение 
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на хидрогеоложки проучвания 
и др.). В отклонение от това 
разбиране, този законопроект 
въвежда специален регистър за 
лицата, които извършват обу-
чение и тренировки във физиче-
ско възпитание и спорт, както 
и регистър на лицата, които 
осъществяват посредничество 
при съответната лицензирана 
спортна федерация. Не стават 
ясни мотивите за въведеното 
изключение от общата тенден-
ция и в съпоставителен план не 
е ясно защо по отношение на 
експерти в други области режи-
мът се либерализира, а по отно-
шение на спортните експерти 
подходът е в обратна посока.

2. Неприемливи са изисванията за 
заемане на длъжността дирек-
тор на държавно или общинско 
спортно училище. Позицията е 
мениджърска и би следвало да 
изисква наличие на мениджър-
ски опит и организационни уме-
ния, както и на визия за разви-
тие на образователния процес 
в съответното училище, неза-
висимо от специализацията му 
като спортно. Изпълнението 
на тези изисквания едва ли би 
било гарантирано от лице,  ко-
ето има завършена степен на 
висше образование „бакалавър” 
или „магистър” в областта на 
спорта и 3 години учителски 

стаж.

3. По начало добрата идея меда-
листи от олимпийски игри, све-
товни и европейски първенства 
да се приемат без приемен из-
пит във висши училища се опо-
рочава от изискването това да 
се извършва по предложение на 
министъра на физическото въз-
питание и спорта. Това изисква-
не, без наличието на критерии 
за упражняване на инициатива 
от министъра, създава риск от 
субективна преценка и поста-
вяне в ситуация на неравнопо-
ставеност на медалистите. 

4. Неясно и немотивирано е пред-
ложението от списъка на обек-
тите за социален туризъм с на-
ционално значение да отпадне 
хижа „Седемте езера“ - пл. Рила. 
Неясни отстават и причините, 
довели до предложението да се 
отнеме правомощието на На-
родното събрание да определя 
спортните обекти и съоръже-
ния и обектите за социален ту-
ризъм с национално значение.  

5. Въведеният ред за проверка и 
контрол по спазването на ин-
женерните и техническите из-
исквания към спортните обек-
ти по отношение на тяхната 
сигурност страда от следните 
пороци: съдържанието на ста-
новищата на общинските коми-
сии, дори в случаите, в които не 
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е обжалвано, може да бъде от-
хвърлено от националните ор-
гани, чието становище ще бъде 
с по-голяма сила. Това обезсмис-
ля дейността на общинските 
комисии.  

6. Идеята за сериозно държав-
но финансиране на спортната 
дейност в общия контекст на 
финансово състояние на дър-
жавата едва ли е балансирана. 
Например, със средства от дър-
жавния бюджет ще се финан-
сират спортни обекти и съо-
ръжения и обекти за социален 
туризъм не само с национално 
значение, но и такива държавна 
и общинска собственост. Подоб-
но решение, обаче, заляга в мно-
го ограничен вид по отношение 
на здравеопазването и лечебни-
те заведения.  

ПРЕДЛАГА СЕ при възмездни сдел-
ки, с които се учредяват, прехвър-
лят, изменят или прекратяват 
вещни права върху недвижими 
имоти, страните да представят 

декларация, че сумата, посочена в 
акта, е действително уговорена-
та цена по сделката. Плащания-
та между страните да се извърш-
ват по специална банкова сметка 
на нотариуса или в избрана от 
страните банка. 

Според вносителя, въвеждането на 
законова забрана за разплащания в 
брой при сделки с недвижими имоти 
ще гарантира достоверността на 
плащанията, както и получаването 
на дължимата й сума от страна-
та по сделката. Смята се, че този 
режим ще препятства и възник-
ването на съдебни спорове между 
страните, което ще допринесе за 
обезпечаване на правна сигурност 
при възмездни сделки с недвижими 
имоти. На следващо място, сочат 
се като положителни ефекти пре-
дотвратяването на укриване на 
истинската цена при сделките с 
недвижими имоти, за облагане с да-
нък при придобиване на имущество 
по възмезден начин по действител-
но уговорената цена, за изясняване 
произхода на средствата по сделка-

Èìå è ¹ íà
çàêîíîïðîåêòà: 

Çàêîíîïðîåêò çà èçìåíåíèå è äîïúëíåíèå íà Çàêîíà çà íîòàðèóñèòå è íîòàðèàëíà-
òà äåéíîñò, ¹ 902-01-45

Âíîñèòåë/ Äàòà: Ìèíèñòåðñêè ñúâåò/ 18 íîåìâðè 2009 ã.

Êîìèñèè: Âîäåùà: Êîìèñèÿ ïî ïðàâíè âúïðîñè

Äðóãè: 

Ïúðâî ÷åòåíå: 20 ÿíóàðè 2010 ã.

Ïðèåò/ Îáí. ÄÂ:
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та и за противодействие на изпи-
рането на пари. 

 ÎÖÅÍÊÀ ÍÀ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ
ÇÀ ÌÎÄÅÐÍÀ ÏÎËÈÒÈÊÀ

С предложените мерки няма да 
се постигнат целите на законо-
проекта. Нито въвеждането на 
декларация, нито изискването за 
плащане по банков път са доста-
тъчно адекватни действия срещу 
заобикалянето на данъчния закон 
чрез обявяване на по-ниска от 
действителната продажна цена 
на недвижимите имоти. Препоръ-
ките на Европейската комисия не 
следва да се прилагат формално, 
а да се извърши детайлен анализ 
на идентифицирания проблем по 
същество и да се предложи пакет 
от мерки, които да гарантират 
неговото преодоляване.  

ПРЕДЛАГАТ СЕ следните основни 
промени:

1. Отпада принципът държава-

та да подпомага и насърчава 
занаятчийските предприятия 
и организации за повишаване 
на тяхната конкурентоспосо-
бност и трудова заетост.

2. Въвежда се ново определение за 
предприятие, което е органи-
зирано по занаятчийски начин, 
като едно от изискванията е 
дейността да се извършва от 
занаятчии – самостоятелно за-
ети лица или обединени в дру-
жества по смисъла на Закона 
за задълженията и договорите 
(ЗЗД). Отпада възможността 
занаятчиите да са обединени в 
дружество по Търговския закон 
или по Закона за кооперациите.

3. Предвижда се легална дефиниция 
на самостоятелно зает зана-
ятчия. Освен калфа и майстор, 
може също така да бъде и лице, 
което има придобита степен на 
професионална квалификация в 
институции от системата на 
професионалното образование и 
обучение или има висше образова-

Èìå è ¹ íà
çàêîíîïðîåêòà: 

Çàêîíîïðîåêò çà èçìåíåíèå è äîïúëíåíèå íà Çàêîíà çà çàíàÿòèòå,  ¹ 002-01-4

Âíîñèòåë/ Äàòà: Ìèíèñòåðñêè ñúâåò/ 07 ÿíóàðè 2010 ã.

Êîìèñèè: Âîäåùà: Êîìèñèÿ ïî èêîíîìè÷åñêàòà ïîëèòèêà, åíåðãåòèêà è òóðèçúì

Äðóãè: Êîìèñèÿ ïî ïðàâíè âúïðîñè; Êîìèñèÿ ïî îáðàçîâàíèåòî, íàóêàòà è âúïðîñèòå 
íà äåöàòà, ìëàäåæòà è ñïîðòà

Ïúðâî ÷åòåíå: 

Ïðèåò/ Îáí. ÄÂ:
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ние, съответстващо на занаята, 
който иска да упражнява, както 
и съответен опит по занаята.

4. За разлика от действащия пра-
вен режим, който предвижда 
задължително членуване на за-
наятчиите в регионални занаят-
чийски камари (РЗК), се предвиж-
да доброволност на членуването 
в камари, регистрирани като 
юридически лица с нестопанска 
цел. Редуцира се броят на ре-
гионалните камари – от 28 (на 
територията на всяка област) 
на 6 (съобразно регионите по За-
кона за регионалното развитие). 
Отпадат контролните функции 
на камарите за качеството на 
занаятчийските услуги и зако-
носъобразността на занаятчий-
ската дейност. Предлага се нов 
орган на РЗК – комисия за защи-
та и установяване на конфликт 
на интереси с функции по раз-
решаване на спорове между за-
наятчии и извършване проверки 
на сигнали срещу  действия на 
управителния съвет на РЗК, при 
което се извършва проверка за 
законосъобразност.  

5. Националната занаятчийска 
камара (НЗК) се определя като 
представителна организация на 
занаятчиите, която се регистри-
ра по Закона за юридическите 
лица с нестопанска цел. Членове 
на камарата са регионалните за-

наятчийски камари, като в нея 
могат да членуват и национални 
браншови сдружения и Задругата 
на майсторите на народни худо-
жествени занаяти, всеки от тях 
като колективен член. Национал-
ната камара ще утвърждава пра-
вила за обучение по отделните 
занаяти, правилници за провеж-
дането на изпити и ще унифици-
ра образците на свидетелствата 
за калфи и майстори. Национал-
ната занаятчийска камара ще 
предоставя два пъти годишно на 
органите на МВР актуализиран 
списък на вписаните занаятчии, 
майстори и калфи, упражняващи 
занаят ключарство. Арбитраж-
ният съд към НЗК ще разрешава 
спорове между занаятчии само 
когато тези спорове  не могат 
да се разрешат от комисиите за 
защита и установяване на кон-
фликт на интереси, функционира-
щи към регионалните занаятчий-
ски камари. 

6. Отменят се разпоредбите за 
браншовите занаятчийски сдру-
жения. 

7. Занаятчиите ще могат да пре-
доставят само занаятчийски ус-
луги и да търгуват единствено 
със собствената си продукция.

8. Множество промени се предла-
гат във връзка със занаятчий-
ското обучение, като акцентът 
се поставя върху сключване на 
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договори за обучение, подготовка 
на програми за обучение, правил-
ници за обучението, правила за 
провеждане на изпит и пр. Въ-
вежда се изключение от правило-
то за чирак да бъде прието лице, 
навършило 16 години, което не се 
обучава в дневна форма в учили-
ще от системата на народната 
просвета или в редовна форма във 
висше училище. Правилото не се 
прилага при обучение за чираци 
или калфи на хора с увреждания 
от майстори в система за зана-
ятчийско обучение, разработена 
специално за тях, както и в съз-
дадени за хора/деца с ментални 
и други здравословни проблеми 
специални училища при наличие 
на договорни отношения между 
училището и РЗК и на програма 
за обучение, одобрена от НЗК и 
Министерството на образовани-
ето, младежта и науката.  

9. Увеличават се санкциите при 
констатирани нарушения, някои 
разпоредби се прецизират, като 
се определя, че актовете за ус-
тановяване на административ-
ните нарушения ще се съставят 
от кметовете на населените 
места или общини, а не от пред-
седателя на съответната регио-
нална занаятчийска камара. 

10. Списъка на занаятите се 
редуцира от 129 на 56. 

11. Отменят се данъчните об-

лекчения за занаятчиите, кои-
то извършват дейност, облага-
на с патентен данък. 

 

 ÎÖÅÍÊÀ ÍÀ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ
ÇÀ ÌÎÄÅÐÍÀ ÏÎËÈÒÈÊÀ

Позитиви:

1. Въвеждането на нов орган в ре-
гионалните занаятчийски ка-
мари – Комисията за защита 
и установяване на конфликт на 
интереси, ще съдейства за раз-
решаване на  спорове между за-
наятчии и извършване проверки 
на сигнали срещу  действия на 
управителния съвет на РЗК.

2. Прецизирането на отделни раз-
поредби създава предпоставки 
за по-голяма яснота на правна-
та уредба и по-точно прилагане 
на нормите на закона.

3. Предложените промени, свърза-
ни със занаятчийското обуче-
ние, ще съдействат за по-висо-
кото качество на обучението и 
занаятчийските услуги.

4. Позитив са и промените, насо-
чени към обучението на лица с 
увреждания, както и на лица/
деца с ментални и други здраво-
словни проблеми.

Негативи:

1. Няма консенсус по законопро-
екта сред представители на 
браншовите организации.
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2. Държавата абдикира напълно 
от оказване на съдействие за 
развитие на занаятчийството 
в България.

3. Редуцирането на броя на реги-
оналните занаятчийски камари 
от 28 на 6 значително ще огра-
ничи ползването на услугите им 
от занаятчиите. Значително 
се ограничават и възможност-
ите за саморегулация на зана-
ятийската професия, тъй като 
регионалните камари няма да 
упражняват контрол върху ка-
чеството и законосъобразност-
та на занаятчийската дейност, 
както и няма да извършват 
контрол върху дейността на 
занаятчиите, които не са те-
хни членове. Правилото занаят-
чиите да търгуват единствено 
със собствената си продукция 
ограничава възможността зана-
ятчии да делегират функции по 
търгуване помежду си. 

4. Завшаването на размера на гло-
бите от 5 до 10 пъти е меха-
нично, не е съпътствано с не-

обходимия анализ на тежестта 
на нарушенията и само по себе 
си няма да доведе до целеното 
от вносителя намаляване дела 
на сивия сектор.

5. Отмяната на данъчните облек-
чения за занаятчиите, които 
извършват дейност, облагана с 
патентен данък, е поредната 
стъпка в посока въвеждане на 
рестрикции и отнемане на пра-
ва, този път по отношение на 
дребните предприемачи, което 
е нецелесъобразно в условията 
на икономическа криза.

6. Редуцирането на списъка на за-
наятите от 129 на 56 не е съ-
пътствано с необходимия анализ 
за всяка от позициите. Същест-
вува риск занаятчийска дейност 
да не бъде приета за такава съ-
гласно новия регламент. 

ОСНОВНИТЕ ПРОМЕНИ, които 
се предлагат, са свързани със за-
вишаване на санкциите за извър-
шени нарушения на разпоредби 
на закона – по-дълги срокове за 

Èìå è ¹ íà
çàêîíîïðîåêòà: 

Çàêîíîïðîåêò çà èçìåíåíèå è äîïúëíåíèå íà Çàêîíà çà äâèæåíèåòî ïî ïúòèùàòà, ¹ 
954-01-49

Âíîñèòåë/ Äàòà: Èâàí Âúëêîâ /ÏÃ íà ÏÏ ÃÅÐÁ/ è ãðóïà í.ï./ 20 íîåìâðè 2009 ã.

Êîìèñèè: Âîäåùà: Êîìèñèÿ ïî òðàíñïîðò, èíôîðìàöèîííè òåõíîëîãèè è ñúîáùåíèÿ

Äðóãè: Êîìèñèÿ ïî ïðàâíè âúïðîñè; Êîìèñèÿ ïî âúòðåøíà ñèãóðíîñò è îáùåñòâåí ðåä

Ïúðâî ÷åòåíå: 

Ïðèåò/ Îáí. ÄÂ:
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лишаване от право на управление 
на моторно превозно средство 
при употреба на алкохол, по-ви-
соки глоби при това и при други 
нарушения. Също така, предлага 
се да отпадне санкцията лишава-
не от право да се управлява МПС 
в случаите, в които водачът е 
шофирал с превишена скорост, 
като глобите за тези случаи се 
завишат. Предвиждат се промени 
при издаване на фишове. Когато 
се налага глоба с фиш, образецът 
на бланката на фиша ще съдър-
жа указания както на български, 
така и на английски език. Начи-
нът за доброволното заплащане 
на наложената глоба ще се оп-
ределят с акт на министъра на 
вътрешните работи, а за нару-
шения, извършени от водачи на 
военни превозни средства – с акт 
на министъра на отбраната. 
Фиш ще се издава и във всички 
случаи на нарушения, установени 
с техническо средство и/или сис-
тема, заснемащо и записващо да-
тата, точния час на нарушение-
то и регистрационния номер на 
моторното превозно средство, в 
отсъствие на нарушителя (спо-
ред действащата уредба, фиш в 
тези случаи се издава само при 
маловажни случаи за нарушения, 
за които е предвидена глоба в 
размер до 50 лв. включително). 
Фишът може да се обжалва по ад-

министративен ред пред дирек-
тора на съответната областна 
дирекция на МВР. 

 ÎÖÅÍÊÀ ÍÀ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ
ÇÀ ÌÎÄÅÐÍÀ ÏÎËÈÒÈÊÀ

Позитиви:

Позитив на законопроекта е въ-
веденото изискване образеца на 
бланката на фиш за налагане на 
глоба да бъде едновременно на бъл-
гарски и на английски език. Това 
допринася за защита на правата 
на чуждестранните граждани, 
пребиваващи/ преминаващи през 
територията на страната ни. 

Завишаването на санкциите за 
извършени нарушения се обоснова-
ват с необходимостта от драс-
тични мерки за  ограничаване 
на пътнотранспортните произ-
шествия и намаляване на броя на 
жертвите по пътищата.  

Негативи:

Регламентът, според който об-
жалването на наложена с фиш 
глоба може да се извърши един-
ствено след заплащане на глоба-
та в условията на отпадане на 
горния праг на санкцията, която 
може да се наложи с фиш, не от-
говаря на принципите на добро 
управление. Идеята санкцията да 
се налага на собственика на пре-
возното средство вероятно облек-
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чава администрацията, но пред-
ставлява отклонение от основни 
правни принципи, според които на 
наказание подлежи реалният из-
вършител на нарушението.  

„Прозрачно законодателство” – 
на етап „обсъждане”

ЗАКОНОПРОЕКТЪТ предвижда 
промени в следните основни на-
правления:

1. Въвеждат се разпоредбите на 
три европейски директиви - за 
одобряване на нови превозни 
средства и на системи, компо-
ненти и отделни технически 
възли; видове категории превоз-
ни средства и др. Въвеждат се 
редица мерки за превенция на 
нарушения от лицата, които 
извършват прегледи за провер-
ка на техническата изправност 
на пътните превозни средства, 
като например персонализира-
не тяхната отговорността; 
създаване на информационна 
система за електронно реги-
стриране на резултатите от 

извършваните технически пре-
гледи; завишени санкции и др.

2. Мерки за превенция на наруше-
ния от лицата, които извърш-
ват обучение на кандидати за 
придобиване на правоспособ-
ност за управление на моторно 
превозно средство.

3. Извеждане на дейностите по 
извършване на психологически 
изследвания извън държавната 
администрация от регистри-
рани от а) групови практики 
за медицинска помощ, в които 
работи поне един психолог; б) 
лечебни заведения, в които ра-
боти поне един психолог; в) дис-
пансери за психични заболява-
ния, в които работи поне един 
психолог.

 ÎÖÅÍÊÀ ÍÀ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ
ÇÀ ÌÎÄÅÐÍÀ ÏÎËÈÒÈÊÀ

Законопроектът въвежда пакет 
от мерки, насочени както към въ-
веждане на европейски изисквания 
и стандарти, така и към преодо-

Èìå è ¹ íà
çàêîíîïðîåêòà: 

Çàêîíîïðîåêò çà èçìåíåíèå è äîïúëíåíèå íà Çàêîíà çà äâèæåíèåòî ïî ïúòèùàòà, 
¹ 002-01-15

Âíîñèòåë/ Äàòà: Ìèíèñòåðñêè ñúâåò/ 27 ÿíóàðè 2010 ã.

Êîìèñèè: Âîäåùà: Êîìèñèÿ ïî òðàíñïîðò, èíôîðìàöèîííè òåõíîëîãèè è ñúîáùåíèÿ

Äðóãè: Êîìèñèÿ ïî åâðîïåéñêèòå âúïðîñè è êîíòðîë íà åâðîïåéñêèòå ôîíäîâå

Ïúðâî ÷åòåíå: 

Ïðèåò/ Îáí. ÄÂ:
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ляване на слабите страни в прав-
ната уредба, констатирани при 
извършване на технически прегле-
ди, обучение за правоуправление и 
управление на МПС. Предвиждат 
се сериозни мерки за предотвра-
тяване на правонарушения.  

При обсъждане на законопроекта 
може би следва да се помосли за 
облекчаване на множеството из-
исквания за регистрация на обу-
чители за правоуправление и да се 
потърсят по-гъвкави механизми 
за контрол върху тях. 

Èìå è ¹ íà
çàêîíîïðîåêòà: 

Çàêîíîïðîåêò çà èçìåíåíèå è äîïúëíåíèå íà Çàêîíà çà óñòðîéñòâî íà òåðèòîðèÿ-
òà,  ¹ 054-01-11  

Âíîñèòåë/ Äàòà: Ìèõàèë Ìèõàéëîâ /ÏÃ „Ñèíÿòà êîàëèöèÿ“/ è ãðóïà í.ï./ 18 ôåâðóàðè 2010

Êîìèñèè: Âîäåùà: Êîìèñèÿ ïî ðåãèîíàëíà ïîëèòèêà è ìåñòíî ñàìîóïðàâëåíèå

Äðóãè: 

Ïúðâî ÷åòåíå: 

Ïðèåò/ Îáí. ÄÂ:

Èìå è ¹ íà
çàêîíîïðîåêòà: 

Çàêîíîïðîåêò çà èçìåíåíèå è äîïúëíåíèå íà Çàêîíà çà ãîðèòå,  ¹ 054-01-10  

Âíîñèòåë/ Äàòà: Ìèõàèë Ìèõàéëîâ /ÏÃ „Ñèíÿòà êîàëèöèÿ“/ è ãðóïà í.ï./ 18 ôåâðóàðè 2010

Êîìèñèè: Âîäåùà: Êîìèñèÿ ïî çåìåäåëèåòî è ãîðèòå

Äðóãè: 

Ïúðâî ÷åòåíå: 

Ïðèåò/ Îáí. ÄÂ:

Èìå è ¹ íà
çàêîíîïðîåêòà: 

Çàêîíîïðîåêò çà èçìåíåíèå è äîïúëíåíèå íà Çàêîíà çà ñîáñòâåíîñòòà è ïîëçâàíåòî 
íà çåìåäåëñêèòå çåìè, ¹ 054-01-9

Âíîñèòåë/ Äàòà: Ìèõàèë Ìèõàéëîâ /ÏÃ „Ñèíÿòà êîàëèöèÿ“/ è ãðóïà í.ï./ 18 ôåâðóàðè 2010

Êîìèñèè: Âîäåùà: Êîìèñèÿ ïî çåìåäåëèåòî è ãîðèòå

Äðóãè:

Ïúðâî ÷åòåíå: 

Ïðèåò/ Îáí. ÄÂ:

Èìå è ¹ íà
çàêîíîïðîåêòà: 

Çàêîíîïðîåêò çà èçìåíåíèå è äîïúëíåíèå íà Çàêîíà çà äâèæåíèåòî ïî ïúòèùàòà, 
¹ 002-01-15

Âíîñèòåë/ Äàòà: Ìèõàèë Ìèõàéëîâ /ÏÃ „Ñèíÿòà êîàëèöèÿ“/ è ãðóïà í.ï./ 18 ôåâðóàðè 2010

Êîìèñèè: Âîäåùà: Êîìèñèÿ ïî çåìåäåëèåòî è ãîðèòå

Äðóãè:

Ïúðâî ÷åòåíå: 

Ïðèåò/ Îáí. ÄÂ:
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С ТОЗИ ПАКЕТ от четири зако-
нопроекта се предлага въвежда-
нето на забрана за разпоредител-
ни сделки (за срок от 24 месеца), 
промяна на предназначението и 
застрояване на земи и гори, при-
добити чрез замени от гражда-
ни, юридически лица и общини до 
01.01.2010 г. 

Въвеждат се допълнителни изис-
квания за съставяне и публикува-
не на списък с посочените имоти, 
отразяване на ограниченията в 
кадастралните карти и имотния 
регистър,  отмяна на разреши-
телните за строеж в имотите, 
в които строежът не е започнал 
и др.  

Мотивите на вносителите са 
свързани с избягване на възмож-
ността страната ни да бъде 
санкционирана от Европейската 
комисия и ограничаване на евен-
туални загуби. България е изпра-
вена пред опасността да бъде 
санкционирана от Европейската 
комисия със суми от 55 млн.евро 
до 126 млн.евро ако се докаже, че 

извършени замени на гори и земи 
от горския фонд по време на ман-
дата на предходното правител-
ство са нерегламентирана дър-
жавна помощ.

 ÎÖÅÍÊÀ ÍÀ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ
ÇÀ ÌÎÄÅÐÍÀ ÏÎËÈÒÈÊÀ

Институтът има принципната 
позиция за ограничаване и строг 
контрол върху извършването на 
замени на държавни земи и гори, 
включително с оглед последващи 
промени в тяхното предназначе-
ние. Предвид множеството подоб-
ни замени, предизвикали общест-
вено недоволство поради явно 
неизгодните за държавата усло-
вия на сделките, тези законода-
телни инициативи са оправдани и 
целесъобразни.

ПРЕДВИЖДАТ СЕ промени в ре-
жима на забраните за тютюно-
пушене на обществени места, 
като например: не се допус-
кат изключения от забраната 

Èìå è ¹ íà
çàêîíîïðîåêòà: 

Çàêîíîïðîåêò çà èçìåíåíèå è äîïúëíåíèå íà Çàêîíà çà çäðàâåòî, ¹ 054-01-12
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за тютюнопушене в: а) детски 
ясли, детски градини, училища 
и места за извънкласни форми 
за обучение; б) висши училища; 
в) културни учреждения; г) ин-
тернет клубове; д) помещения 
в обектите за производство и 
търговия с храни, в които се из-
вършва съхраняване, подготов-
ка, производство, приготвяне и 
търговия с храни, без залите за 
консумация на място в тях; е) 
автобуси, тролейбуси, трамваи, 
вагони на метрото, микробуси 
на маршрутни таксиметрови 
линии и пътнически таксиме-
трови автомобили – както за 
пътниците, така и за водачи-
те на превозните средства; ж) 
метростанции; з) българските 
пътнически самолети; и) асан-
сьорите на всички видове сгра-
ди; й) помещенията с обособени 
работни места.

Обратно, тютюнопушенето се 
допуска в закрити частни поме-
щения, които не са отворени за 
обществен достъп и в закрити 
обществени помещения, които са 
обособени (заградени) самостоя-
телно и обозначени като таки-
ва. В заведенията за развлечения 
(ресторанти и др.) могат да бъ-
дат  определени обособени самос-
тоятелни помещения за тютю-
нопушене, като общата площ на 
помещения, в  които не се допус-

ка тютюнопушене е преоблада-
ваща спрямо  общата площ на 
заведението. Ако заведението е 
по–малко от сто кв.м. собстве-
никът има право да избира дали 
в заведението ще се допуска или 
не тютюнопушене. Предвидено 
е в наредба да бъдат регламен-
тирани условията и реда, техни-
ческите характеристики и изис-
квания за вентилация, начина на 
обозначаване за помещенията, в 
които може да се допусне тютю-
нопушене.

 ÎÖÅÍÊÀ ÍÀ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ
ÇÀ ÌÎÄÅÐÍÀ ÏÎËÈÒÈÊÀ

Предлаганите промени са по-ба-
лансирани и съобразени със соци-
ално-икономическите реалности 
в нашата страна, в сравнение 
с действащия режим. Разбира 
се, трябва да се подчертае, че с 
тази законодателна инициатива 
правителството за пореден път 
промени диаметрално своята за-
явена по-рано, главно чрез минис-
търа на финансите, позиция за 
тотална забрана на тютюнопу-
шенето. Това създава впечатление 
за конюнктурност и е още едно 
свидетелство за липсата на ясна 
и последователна управленска и 
законодателна политика на упра-
вляващите.





ПРИЛОЖЕНИЕПРИЛОЖЕНИЕ
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Комисия по икономическа 
политика, енергетика и 
туризъм

Разглежда като водеща комисия 
общо 21 законопроекта.

За периода са й разпределени 
като водеща комисия 10 
законопроекта.

Февруари: няма заседание

Януари: 3 заседания

Декември: 1 заседание

Ноември: 5 заседания

Комисия по бюджет
и финанси

Разглежда като водеща комисия 
общо 25 законопроекта.

За периода са й разпределени като 
водеща комисия 4 законопроекта.

Февруари: 1 заседание след 
мониторинговия период

Януари: 2 заседания

Декември: 2 заседания

Ноември: 6 заседания

Комисия по правни въпроси

Разглежда общо като водеща 
комисия 27 законопроекта.

За периода са й разпределени 
като водеща 14 законопроекта

Февруари: 3 заседания, като 1 е 
след мониторинговия период

Януари: 3 заседания

Декември: 2 заседания

Ноември: 4 заседания

Комисия по регионална 
политика и местно 
самоуправление

Разглежда като водеща комисия 
общо 4 законопроекта.

За периода й е разпределен като 
водеща комисия 1 законопроект.

Февруари: 2 заседания

Януари: 1 заседание

Декември: 1 заседания

Ноември: 2 заседания

СПРАВКА ЗА ДЕЙНОСТТАСПРАВКА ЗА ДЕЙНОСТТА
НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ
НА XLI НАРОДНО СЪБРАНИЕ В 
ПЕРИОДА 14.11.2009 – 14.02.2010
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Комисия по външна политика 
и отбрана

Разглежда като водеща комисия 
общо 5 законопроекта.

За периода са й разпределени 
като водеща комисия 2 
законопроекта.

Февруари: 3 заседания, 1 от 
които след мониторинговия 
период

Януари: 3 заседания

Декември: 3 заседания

Ноември: 4 заседания

Комисия по вътрешна 
сигурност и обществен ред

Разглежда като водеща комисия 
общо 13 законопроекта.

За периода са й разпределени 
като водеща комисия 7 
законопроекта.

Февруари: 4 заседания, 1 от 
които след мониторинговия 
период

Януари: 2 заседания

Декември: 3 заседания

Ноември: 4 заседания

Комисия по земеделието и 
горите

Разглежда като водеща комисия 
общо 14 законопроекта.

За периода са й разпределени като 
водеща комисия 6 законопроекта.

Февруари: 3 заседания, 2 от 
които след мониторинговия 
период

Януари: 4 заседания

Декември: 2 заседания

Ноември: 2 заседания

Комисия по труда и 
социалната политика

Разглежда като водеща комисия 
общо 6 законопроекта.

За периода са й разпределени като 
водеща комисия 6 законопроекта.

Февруари: 3 заседания, 1 от 
които след мониторинговия 
период

Януари: 2 заседания

Декември: 1 заседание

Ноември: 3 заседания

Комисия по образованието, 
науката и въпросите на 
децата, младежта и спорта

Разглежда като водеща комисия 
общо 5 законопроекта.

За периода са й разпределени като 
водеща комисия 3 законопроекта.

Февруари: 3 заседания, 1 от 
които след мониторинговия 
период

Януари: 2 заседания

Декември: 3 заседания

Ноември: 3 заседания
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Комисия по здравеопазването

Разглежда като водеща комисия 
общо 12 законопроекта.

За периода са й разпределени 
като водеща комисия 6 
законопроекта.

Февруари: 4 заседания, 2 от 
които след мониторинговия 
период

Януари: 1 заседание

Декември: 3 заседания

Ноември: 3 заседания

Комисия по околната среда
и водите

Разглежда като водеща комисия 
общо 6 законопроекта.

За периода са й разпределени 
като водеща комисия 2 
законопроекта.

Февруари: 5 заседания, 2 от 
които след мониторинговия 
период

Януари: 2 заседания

Декември: 1 заседание

Ноември: 3 заседания

Комисия по транспорт, 
информационни технологии
и съобщения

Разглежда като водеща комисия 
общо 16 законопроекта.

За периода са й разпределени 
като водеща комисия 7 

законопроекта.

Февруари: 2 заседания

Януари: 2 заседания

Декември: 1 заседание

Ноември: 3 заседания

Комисия по културата, 
гражданското общество
и медиите

Разглежда като водеща комисия 
общо 8 законопроекта.

За периода са й разпределени 
като водеща комисия 4 
законопроекта.

Февруари: 1 заседание след 
мониторинговия период

Януари: 3 заседания

Декември: 2 заседания

Ноември: 3 заседания

Комисия по правата на 
човека, вероизповеданията, 
жалбите и петициите на 
гражданите

Разглежда като водеща комисия 
1 законопроект, внесен по 
време на втория мониторингов 
период.

Февруари: 2 заседания

Януари: 1 заседание

Декември: 2 заседания

Ноември: 2 заседания
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Комисия за борба с 
корупцията и конфликт на 
интереси и парламентарна 
етика

Не разглежда законопроекти 
като водеща комисия.

Февруари: 1 заседание

Януари: 2 заседания

Декември: 4 заседания

Ноември: 4 заседания

Комисия за контрол на ДАНС 

Не разглежда законопроекти 
като водеща комисия.

Февруари: 3 заседания, 1 от 
които след мониторинговия 
период

Януари: 1 заседание

Декември: 1 заседание

Ноември: 3 заседания

Комисия по европейските 
въпроси и контрол на 
европейските фондове

Не разглежда законопроекти 
като водеща комисия.

Февруари: 2 заседания, 1 от 
които след мониторинговия 
период

Януари: 2 заседания

Декември: 4 заседания

Ноември: 4 заседания
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