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І. ЗА ЦЕЛИТЕ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЗИ ДОКЛАД 
 
Това е редовният доклад на Института за модерна политика, който цели да 
съдейства за по-добрата информираност на активните граждани, организации 
и бизнеса и за тяхното по-ефикасно участие в законодателния процес, както и 
да привлече вниманието на политическите сили и среди върху съществени 
проблеми и тенденции в законодателството и функционирането на 
парламентарното управление. 
 
Докладът обхваща периода февруари-юни 2010 г., но доколкото неговото 
оповестяване съвпада с навършването на една година от мандата на 41-то 
Народно събрание, в него се съдържат и някои по-обобщени констатации и 
оценки. 
 
Както винаги досега, Институтът за модерна политика анализира дейността 
на парламента през призмата на следните следните основни постановки: 
 

- законодателната власт е един от най-важните гаранти за спазването на 
правото 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 
практиката на Съда в Люксембург;  
- законодателната и контролна функция на Народното събрание трябва да 
се осъществяват при стриктно спазване на принципите на съвременния 
парламентаризъм и разделението на властите; 
- парламентът трябва да бъде реално подотчетен на гражданите, а 
гражданският контрол върху неговата дейност не бива да се изчерпва само с 
партийните механизми или с гласуването от избори на избори; 
- законите трябва да отговарят на изискванията за пропорционалност, 
правна сигурност, предвидимост и качество в духа на препоръките на 
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) 1;  
- законите трябва да допринасят за: а) намаляване на бюрокрацията; б) 
гарантиране на прозрачността и отчетността на публичните институции; в) 
защита на правата на гражданите и на уязвимите групи; г) насърчаване на 
икономическата свобода. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
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). 
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ІІ. ОБОБЩЕНА ОЦЕНКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА 41-ТО НАРОДНО 
СЪБРАНИЕ ПРЕЗ ПЪРВАТА ГОДИНА ОТ НЕГОВИЯ МАНДАТ. 
  
Избраното на 5 юли 2009 г. 41-во Народно събрание беше свикано на 14 юли 
2009 г. и започна своята работа в условията на повишени обществени 
очаквания за нов тип политика и скъсване с лошите управленски практики, 
натрупани през годините. 
 
Новото парламентарно мнозинство заяви воля да промени държавата и 
обществото, като: 
 

„започнем от нас самите – народните избраници. Затова от днес 
нататък ще трябва да поставим по нов начин изискванията към 
парламентарната ни дейност – да бъдем пример за гражданите със 
своя труд и отговорност......... ще насочим усилията си към 
законодателна дейност, която да гарантира провеждането на 
реформи в тези публични сфери, в които има значимо натрупано 
напрежение и проблеми”.2    

 
Конкретно бяха заявени като основни управленски, в т.ч. законодателни 
приоритети: 
 

 „борбата с корупцията и организираната престъпност, 
възстановяване на доверието на европейските институции..... 
бързи, спешни и компетентни мерки за преодоляване на кризата, 
спиране източването на държавата и бърза актуализация на 
държавния бюджет”.3

 
Анализът на цялостната законодателна дейност и парламентарното 
поведение на мнозинството, а и на останалите парламентарни формации 
през изминалата първа година от мандата на 41-то НС показва сериозно 
разминаване  с тези първоначално заявени амбиции.  
 
Разбира се, преди да бъдат разгледани негативните тенденции и процеси в 
парламентарния живот, трябва да се подчертаят и някои положителни 
стъпки, най-вече на парламентарното ръководство. 
 
 
 
 
                                                 
2 Ibidem. 
3 Програмно слово от името на партия ГЕРБ при откриването на 41-то НС на 14 юли 2009 г., изт.: Стенограма от 
Първа сесия, Първо пленарно заседание на 41-то НС. 
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1. Положителни аспекти в дейността на 41-то НС: 
 

 Разширяване на публичния достъп до информация за законодателния 
процес – публикуват се ритмично стенограмите от пленарни заседания и от 
дейността на постоянните комисии; законопроекти, други актове на НС и 
становища по тях; пленарните заседания се предават пряко в интернет и пр. 
Има известен напредък и по повод лансираната от редица граждански среди, в 
т.ч. и от Института за модерна политика, идея да се направи публичен 
регистър на гласуванията на народните представители – поет е публичен 
ангажимент за това от парламентарното ръководство, приети са и 
необходимите промени в Правилника за организацията и дейността на НС, 
според които заедно със стенограмите от откритите пленарни заседания в 7 
дневен срок на интернет страницата на Народното събрание ще се публикува и 
разпечатка от гласуването чрез компютризираната система. 
 

 Прозрачност на финансовото управление и разходването на бюджета на 
Народното събрание – предоставен е публичен достъп чрез Интернет 
страницата на парламента до финансовите отчети, информация за обществени 
поръчки и др.под. 
 

 Наблюдава се известен напредък в преодоляването на проблема с 
гласуването с чужди карти. 
Отбелязвайки този положителен факт, в същото време трябва да се подчертае, 
че първоначално заявеният ангажимент на мнозинството да гарантира 
постоянното депутатско присъствие в пленарната зала вече системно не се 
изпълнява и законодателни актове често се гласуват само от около 80-90 
народни представители. Това е особено видимо в петъчните заседания за 
парламентарен контрол, когато залата е почти празна. Институтът за модерна 
политика никога не е споделял популистките мнения, че депутатите трябва да 
стоят постоянно в пленарната зала, защото те са в разрез с характера на 
парламентарната дейност. Укорът обаче е към днешното парламентарно 
мнозинство, което в типичния си стил необмислено и популистки критикува 
предходниците си и в началото на мандата гръмко заяви, че ще се справи с този 
„недъг”. Естествено, една година по-късно, както е видно и от практиката на 41-
то НС, и от изявленията на председателя на парламента, поведението на 
депутатите от мнозинството по нищо не се различава от това на управляващите 
в предходните мандати. 
 
На този фон обаче, будят сериозно безпокойство следните негативни аспекти, 
които в голяма степен определят облика на парламента през изминалата 
година: 
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2. Негативни аспекти в дейността на 41-то НС: 
 

 Принизяване на парламентаризма и обезличаване на 
парламентарните дебати. 
 
Общото впечатление от парламентарните дебати, посветени на законодателни 
въпроси или по политиката на правителството през първата година от мандата 
на 41-то НС е незадоволително. Често липсва реална дискусия. Мнозинството е 
твърде неубедително в аргументирането на своите позиции, а понякога дори не 
намира за необходимо да обосновава своята политика и прибягва до 
„гилотината” на своето механично мнозинство. Сред причините за това 
обезличаване на парламентарните дебати е не само острият дефицит на 
компетентност и продължаващата политическа несръчност на представителите 
на най-многочислената парламентарна група – ГЕРБ, но и незадоволителната 
активност на опозиционните фракции. 
 
Противно на някои недемократични мнения и нагласи в обществото, че в 
парламента законите трябва да се приемат набързо, без да се изпада в излишна 
„говорилня”, Институтът за модерна политика подчертава, че дълбокият 
смисъл на едно парламентарно управление е в това, че то трябва да бъде 
управление чрез дискусия. Парламентът е националният политически форум, 
където трябва да бъдат изразявани мненията, очакванията, ценностите и 
интересите на различните части от обществото и на тази основа да се търсят 
балансирани решения в името на общото благо. Това с още по-голяма сила се 
отнася до периоди на криза в обществото и икономиката, когато е необходимо 
правилно мобилизиране на националните ресурси и повече съгласие при 
формиране на обществените политики. Пленарните обсъждания са „горивото” 
на този процес, който всъщност представлява модерната демокрация. 
Обосноваването на политиките и законите на управлението чрез дискусия в 
парламента е дълг пред всички граждани. То е част от задължението на властта 
да функционира прозрачно и да се отчита пред хората. И трябва винаги да се 
напомня, че нацията не се състои само от избирателите, които са подкрепили 
управляващите, но и от онези, които са гласували за други политически 
формации или не са гласували въобще. Още повече при парламентарна 
конфигурация като настоящата, при която броят на избирателите, подкрепили 
управляващите не надвишава съществено броя на гражданите, гласували за 
всички останали политически сили.  
 

 Рязко влошаване на качеството на приеманите закони. 
 
През първата година от мандата на 41-то НС рязко се влоши качеството на 
приеманите закони. Често се внасят, включително от Министерския съвет (МС), 
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случайни и хаотични законодателни предложения, които не са част от добре 
премислена законодателна политика, а по-скоро обслужват теснопартийни, 
ведомствени или направо частни и корпоративни интереси. Не се прави 
необходимият анализ на социалната необходимост, на съответствието с 
правозащитните стандарти и на икономическите ефекти от предлаганото 
законодателство. Мотивите към законопроектите практически не отговарят на 
изискванията на Закона за нормативните актове (чл. 28, ал. 2 от ЗНА) и са 
изпълнени с формализъм и обща фразеология, които не представят в 
необходимата дълбочина причините, които налагат приемането на съответния 
законопроект; целите, които се поставят с неговото въвеждане в правната 
система; финансовите и други средства, необходими за прилагането му; 
очакваните финансовите и други ефекти от неговото прилагане; анализ за 
съответствие с правото на Европейския съюз. Сред многобройните лоши 
примери е, например, пакетът от законопроекти, с които на базата на едно 
решение на МС (Решение № 870 на МС от 2009 г.) се редуцира съставът на редица 
независими регулаторни и правораздавателни органи (Комисията за финансов 
надзор, Съвета за електронни медии, Комисията на защита от дискриминация, 
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране). Нито при приемането 
на посочения акт на МС, нито в мотивите към съответните законопроекти тази 
сериозна стъпка, която пряко се отразява не само на независимия статут на тези 
органи, но и на техния капацитет да осъществяват своята дейност, е обоснована 
със задълбочени анализи и оценки. Вместо това са използвани бланкетни фрази 
и направо голословни, декларативни твърдения за „оптимизация”, „бюджетни 
икономии”, „ограничаване на корупцията” и пр. Това поставя въпроса за 
истинските цели на тези промени и доколко те не са просто инструмент за 
партийно кадруване и политическо подчиняване на тези независими органи. 
Наред с това, през изминалата година имаше и редица случаи на грубо 
нарушаване на принципите на законодателния процес и на парламентарните 
процедури, сред които трябва да се подчертае приемането на Закона за 
развитие на академичния състав, който претърпя коренна промяна между двете 
четения, която го отдалечава от философията на подкрепения на първо четене 
правителствен законопроект. 
 

 Засилено влияние на частни и корпоративни интереси върху 
законодателството в ущърб на широкия обществен интерес. 
 
Занижените критерии при подготовката на законопроекти, очертани по-горе, 
както и липсата на последователна законодателна политика често води да 
проникване в законодателния процес на предложения, които увреждат 
широкия обществен интерес и пряко обслужват тесногрупови и/или 
корпоративни интереси, или пък са заредени със съществен корупционен риск. 
Мнозинството в 41-то НС е истински „шампион” по броя на подобни лобистки 
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„пробиви” в сравнение с предходните парламентарни мандати. Сред 
типичните примери следва да бъдат подчертани:  
 

- поправките в законите за нотариалната дейност и за лова, с които се 
уредиха персоналните интереси на конкретни депутати от 
мнозинството; 

- скандалният правителствен законопроект за промени в Закона за 
автомобилните превози, който щеше да узакони отново детските 
екскурзии с амортизирани автобуси, които бяха забранени след 
трагедията в р.Лим; 

- отменената забрана в Закона за обществените поръчки, според която 
не се допускаше фирма да кандидатства за обществена поръчка в едно 
министерство, ако роднина на министъра е в нейното ръководство; 

- отмененият текст от НПК, с който се забраняваше преминаването към 
съкратена наказателна процедура и съответно по-ниски наказания 
при убийство или пътнотранспортно произшествие след употреба на 
алкохол; 

- безпрецедентният случай с фалшифицирания от представители на 
мнозинството законодателен текст в Закона за наркотичните вещества 
и прекурсорите, при който легитимно гласуваната и приета от 
водещата комисия забрана за реклама на наркотични вещества, беше 
подменана в „Държавен вестник” с текст, който позволява подобна 
реклама. Освен тежкият морален укор, който трябва да се отправи 
към депутатите от мнозинството, замесени в този скандален случай 
(става дума за реклама на наркотици!), този безпрецедентен акт 
трябва да получи и ясна обществено-политическа оценка от гледище 
на принципите на държавността и демократичния конституционен 
ред. Институтът за модерна политика смята, че извършената 
фалшификация е истинско посегателство върху конституционния ред 
и правната сигурност. Безпрецедентният характер на този недопустим 
акт изискваше много по-категорична и бърза реакция на 
ръководството на Народното събрание и на управляващото 
мнозинство за търсене на отговорност от виновните лица. За 
съжаление, мудността, с която създадената анкетна комисия вече 
месеци разглежда този случай, създава усещането за намерения 
скандалът да бъде потулен и омаловажен. 

- промените в Закона за опазване на земеделските земи относно 
приоритетната продажба на такива земи на техните арендатори и за 
ограниченията за изграждане на възобновяеми енергийни източници. 

 
 

 8



 Приемане на закони, които застрашават гражданските права и 
носят репресивен елемент.  
 
През първата година от своя мандат 41-то НС не предприе конкретни действия 
за изпълнение на Препоръка Rec(2004)5  на Комитета на министрите на Съвета 
на Европа4, в която изрично се подчертава необходимостта от въвеждане на 
подходящи механизми и процедури в националните парламенти, които да 
позволят пълноценно прилагане на правозащитните стандарти на конвенцията 
още във фазата на законотворчеството.  
 
Институтът за модерна политика още веднъж подчертава констатацията, че 
преценката на законодателството от гледище на гражданските права, доколкото 
въобще се прави, не е резултат от целенасочен и институционализиран процес, 
а е по-често плод на изолирани ведомствени или експертни усилия или пък на 
справедлив обществен натиск. Тъкмо този правозащитен дефицит се откроява 
още по-релефно, когато управлението страда от дефицит на компетентност; 
когато липсва ясна политически визия, управленска и законодателна стратегия 
– все характеристики на днешното правителствено мнозинство, обосновани в 
предходните доклади на института. 
 
През изминалата година бяха обсъждани и приети законодателни 
предложения, които носят сериозни рискове за правата на гражданите. Отново 
трябва да се отправи най-остра критика към: 
 

- последните промени в НПК в частта им, с която се възстанови 
фигурата на т.нар. „вечен обвиняем” и се даде възможност за 
постановяване на присъди само на базата на доказателства, събрани 
по конспиративен начин от службите за сигурност; 

- промените в Закона за електронните съобщения. 
 

Сериозни въпроси от правозащитен и конституционен характер повдигат и 
лансираните, в т.ч. на организирана от парламентарното ръководство дискусия 
с участието на представители на съдебната власт, идея за създаване на 
„специализиран съд” срещу организираната престъпност. 
  
Същото в не по-малка степен се отнася и до изготвяния в министерството на 
правосъдието законопроект, подкрепен с публично заявени мнения и от 
депутати от мнозинството, според който членовете на Висшия съдебен съвет ще 

                                                 
4 Препоръка Rec(2004)5  на Комитета на министрите на Съвета на Европа от 2004 г. за 
верифициране на съответствието на законопроектите, действащото законодателство и 
административните практики със стандартите, установени от Европейската конвенция за 
защита на правата на човека и основните свободи (ЕКЗПЧОС). 
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бъдат проверявани на общо основание от службите за сигурност, за да им бъде  
предоставен допуск до класифицирана информация. Предвид липсата на 
ефикасен контрол върху дейността на тези служби и честите съмнения за 
използването им за чисто политически и даже частни цели, подобна 
възможност лесно би могла да се изроди в безпринципна намеса на 
правителството в независимата съдебна власт.  
 

 Организацията на парламентарния контрол върху 
правителството е неефикасна и не съответства на новата роля 
на НС в условията на европейското членство. 
 
В 41-то Народно събрание и неговото ръководство липсва пълно разбиране за 
новата ролята на парламентарната институция на България в условията на 
европейското членство. Както беше подчертано и в предходните доклади на 
Института за модерна политика, за сметка на намаления интензитет на 
законотворческата дейност, в сравнение с периода преди присъединяването 
към ЕС, днес българският парламент трябва съществено да увеличи тежестта и 
значението на парламентарния контрол върху правителството и цялата 
йерархия на изпълнителната власт, като един от контролните механизми за 
гарантиране на по-ефикасно прилагане на законите и на принципите на добро 
управление и добра администрация. За съжаление, на този етап не се 
възприемат от правителственото мнозинство идеите за модернизация на 
парламентарния контрол с въвеждане на по-гъвкави форми на „блиц”-контрол 
върху министрите в съответствие с добрите практики в редица страни-членки 
на Европейския съюз. 
 
Показателно за неефективността на парламентарния контрол е и системното 
неучастие на 170 депутати (почти ¾  от общия състав на НС!) в пленарния 
парламентарен контрол. (Виж по-подробно Раздел V от този доклад). 
 
 
 
ІІІ. ЛИПСА НА КАПАЦИТЕТ ЗА АКТИВНО УЧАСТИЕ НА 
ПАРЛАМЕНТА В ПРИЕМАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКОТО 
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО СЪГЛАСНО ЛИСАБОНСКИЯ ДОГОВОР. 
 
Съгласно институционалната реформа, предвидена от Лисабонския договор, на 
националните парламенти на държавите от Европейския съюз се предостави 
механизъм за участие и въздействие върху европейското законодателство. В 
тази връзка, в Народното събрание бяха внесени два проекта за създаване на 
специфични парламентарни процедури за оценка на принципите на 
субсидиарност (и пропорционалност) по проектите на законодателни актове на 
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Европейския съюз. Проектът с вносител Георги Пирински (ПГ на КБ) 
предвиждаше създаване на подкомисия към Комисията по европейските 
въпроси и контрол на европейските фондове и не беше подкрепен поради 
следните причини: а) надделя мнението, че създаването на подкомисия ще 
удължи времето за обсъждания отвъд 8-седмичния срок за произнасяне, 
съгласно Лисабонския договор и протоколите към него; б) предложената 
процедура предвижда преценка на всички актове на ЕС институциите по 
подобие на процедурата в парламентатите на Великобритания, Германия, 
Франция и Кралство Нидерландия, докато у нас се възприе т.нар. финландски 
модел, при който проектите за актове на ЕС се разглеждат селективно. 
След обсъждания се прие проектът на мнозинството, внесен от депутатите 
Искра Фидосова и Светлин Тончев (ГЕРБ), с който се предвиди: 
 

1. Проектът за Годишна програма на НС по въпросите на 
Европейския съюз ще се изработва от Комисията по европейските 
въпроси и контрол на европейските фондове на базата на предложенията 
на другите постоянни комисии в съкратени срокове. 
2. Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските 
фондове по своя инициатива или по предложение на постоянна комисия 
да може да наложи парламентарна резерва по проектите на актове на 
Европейския съюз, с която задължава правителството за определен срок 
да не изразява становище в Съвета на Европейския съюз до произнасяне 
на Народното събрание. 
3. Парламентът ще се  произнася в 8 седмичен срок за спазване на 
принципа на субсидиарност, а когато се установи, че този принцип не е 
спазен, ще изпраща мотивирано становище до председателите на 
Европейския парламент, на Съвета на Европейския съюз и на Комисията, 
в което ще се сочат основанията за това. 
4. По искане на парламента Министерският съвет ще внася в Съда на 
Европейския съюз иск за неспазване на принципа на субсидиарност в 
даден законодателен акт.  
5. Парламентът ще участва в механизмите за оценка на изпълнението 
на политиките на Европейския съюз в рамките на пространството на 
свобода, сигурност и правосъдие, в политическия контрол на Европол и в 
оценката на дейностите на Евроюст, както и в процедурите по 
преразглеждане на Договорите. Наред с това Народното събрание ще  
разглежда и молбите на други държави за присъединяване към 
Европейския съюз и ще участва активно в процеса на 
междупарламентарно сътрудничество в Европейския съюз. 

 
Институтът за модерна политика смята, че тези промени в 
парламентарният правилник, свързани с влизането в сила на Лисабонския 
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договор и протоколите към него, макар да е стъпка в правилната посока, са 
крайно незадоволителни.  
Първо, прилагането на протокола за субсидиарност няма да допринесе за 
създаването на самостоятелен парламентарен капацитет в активното участие на 
страната в ЕС. Промените, свързани с прилагане на протокола за субсидиарност 
и пропорционалност показват липса на разбиране на неговия смисъл и 
основната негова задача - да укрепи способността на националните парламенти 
да участват в повишаване на демократичността на ЕС. Най-видимо е това в 
липсата на стратегия за укрепване на институционалния капацитет на 
Народното събрание и за засилване на експертната подкрепа за Комисията по 
европейски въпроси, в която по неофициални данни работят едва няколко 
специалиста. На този етап българското Народно събрание няма необходимия 
капацитет да прави качествена оценка на предлаганите актове от страна на ЕС и 
ще продължи да разчита на практика безкритично на оценкита на 
изпълнителната власт. Подобна зависимост и липса на самостоятелност на 
парламента е в пълен разрез със смисъла на споменатия протокол.  
Второ, обхватът и мащабът на промените не отговарят на важността на 
принципите на субсидиарност и пропорционалност. Според разпоредбите на 
ЕС, начините на прилагане на протокола за субсидиарност и 
пропорционалност е в правомощията на страните-членки и те вземат решение 
относно нивото, обхвата и характера на необходимите промени в управлението 
на членството на своята страна. На практика, българският парламент приема 
прилагането на протокола като обикновен административен въпрос. За него 
тези аспекти на Лисабонския договор са просто допълнително 
административно задължение, а не повод за преодоляване на „демократичния 
дефицит”, който продължава да делегитимира самия ЕС.  
Трето, не е направен  анализ на досегашния опит в проверките за 
субсидиарност. Народното събрание участва в работата на Конференцията на 
комисиите по европейски въпроси на Парламентите на ЕС (COSAC). В рамките 
на нейната дейност той е бил поканен да участва в поне две тестови процедури 
на принципа на субсидиарност: Предложение за директива на Европейския Парламент и 
Съвета на ЕС относно стандартите за качество и сигурност на човешките органи, предназначени за 
трансплантация (COM (2008) 818 final) и Предложение за рамково решение на Съвета на ЕС относно 
правото на устен и писмен превод по време на криминални разследвания (COM (2009) 338. 
Натрупаният опит обаче не е използван при изработването на приетите 
промени в парламентарния правилник.  
Четвърто, няма ясни критерии за селекция на подлаганите на проверка актове 
на ЕС. Към момента парламентът отделя основно внимание на проекти за 
законодателни актове, но няма системен ангажимент към други, не по-малко 
важни актове за развитието на ЕС като комуникации, проекти за стратегии и 
други.  
Пето, липсва планиране за междупарламентарната дейност по прилагането на 
протокола за субсидиарност и пропорционалност.Механизмът, който 
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предоставя този протокол ще провокира парламентите на много страни-членки 
към по-активна междупарламентарна дейност, включително по повод 
създаването на коалиции срещу конкретни предложения на ЕС. Към 
настоящия момент няма извършено планиране за необходими промени в 
дейността на Парламента при тези обстоятелства.  
Шесто, липсват конкретни разпоредби за активността на парламента по повод 
други дейности, свързани с ЕС. Промените в парламентарния правилник не 
включват ясно разписани процедури по ключови въпроси като политическия 
контрол над Европол и Евроюст, промени в договорите на ЕС и молби за 
членство в съюза. Например, последните промени предвиждат единствено 
Народното събрание да „разглежда” молбите за присъединяване към ЕС. 
Подобни общи норми очевидно изискват далеч по-точна и процедурно ясна 
регламентация.  
Седмо, промените в парламентарния правилник по повод прилагането на 
протокола за субсидиарност са направени без необходимите консултации, без 
широк обществен и експертен дебат. Дори ресорната комисия по европейски 
въпроси не е имала възможност да обсъди пълноценно възможните начини за 
прилагане на протокола като темата е била дискутирана само в правната 
комисия. Това е правено на две заседания като единствено на първото са се 
състояли дебати по същество.  
 
 
ІV. НЕИЗПЪЛНЕН АНГАЖИМЕНТ ЗА ПРИЕМАНЕ НА 
ИЗБИРАТЕЛЕН КОДЕКС СЛЕД ШИРОКО ОБЩЕСТВЕНО 
ОБСЪЖДАНЕ ДО КРАЯ НА 2009 г. 
 
В началото на своя мандат правителственото мнозинство в 41-то Народно 
събрание пое публичен ангажимент проектът на Избирателен кодекс да бъде 
разработен до края на миналата 2009 година. Това обещание не беше 
изпълнено! Днес, в средата на 2010 г., една година след конституирането на 
новия парламент, в него все още не е изготвен и внесен проект на Избирателен 
кодекс.  
 
Институтът за модерна политика настоява не само да се активизира 
дейността на работната група по подготовката на кодекса, но и да се проведе 
много по-широко и реално обществено обсъждане, доколкото досега се създава 
впечатлението, че дискусиите са затворени в рамките на теснопартийни 
уговорки с участието на тесен кръг неправителствени организации и експерти, 
които гравитират около управляващите.  

 
Институтът за модерна политика още веднъж изразява своята  позиция по 
основните принципни въпроси на избирателната система: 
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А. По избирателната система 
Моделът на чистата пропорционална система за избор на народни 
представители и на общински съветници в наши условия е изчерпал своята 
ефективност. Практиката през последните 15 години у нас показа, че 
пропорционалната система се изражда в диктатура на партийните 
«политбюра» и лидери, които буквално назначават депутати и съветници не 
толкова според техните лични качества, принос и обществен авторитет, а 
според послушанието пред партийните директиви. Нещо повече, създадоха се 
и порочни практики на «откупуване» на кандидатски места в партийните 
листи.  
Институтът за модерна политика не подкрепя и въвеждането на чиста 
мажоритарна система, както и на смесена система като тази, по която бяха 
произвеждени изборите за Велико Народно събрание през 1990 г. При тях се 
получава «загуба» на гласове и сериозно «изкривяване» на реалната обществена 
тежест на отделните политически сили. Най-балансиран вариант на 
избирателна система за избиране на Народно събрание и общински съвети е 
пропорционалната система с преференциален вот. Тя съчетава по подходящ 
начин от една страна ролята на партиите, като основен политически субект 
съгласно Конституцията, а от друга - възможността гражданите да изразяват 
своите лични предпочитания към отделните кандидати, посочени от партиите. 
Процентната бариера за зачитане на подадените преференции за определен 
кандидат не трябва да бъде прекомерно висока. Оптимален вариант би било 
тази бариера да е между 5 и 8 процента.  
 
Б. Относно окрупняването на избирателните райони 
Институтът за модерна политика отхвърля идеята за окрупняване на 
избирателните райони при избори за народни представители. Евентуалното 
прекрояване на изборната география по такъв начин очевидно е продиктувано 
само от теснопартийни сметки и интереси. От гледище на целта да се скъси 
дистанцията между избирателите и избранниците, тази идея ще доведе до още 
по-голяма дистанция между тях.  
 
В. Позиция по повод създаване на постоянно действаща професионална 
изборна администрация 
Създаването на независима, професионална и деполитизирана постоянно 
действаща изборна администрация е стъпка в положителна посока. По този 
начин ще се създадат по-големи гаранции за устойчивост на администрацията 
към партиен натиск, ще се създадат условия за преодоляване на евентуални 
грешки в работата на изборната администрация, произтичащи от кратките 
срокове, в които днес тя трябва да взема множество решения, ще се осигури 
възможност администрацията да прилага процедурите по Закона за 
обществените поръчки - за избиране на преброител на изборния резултат, при 
определяне на екип от експерти, който да извърши проверка за двойно 
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гласуване и др., както и ще се осигури възможност решения на изборната 
администрация, които днес са извън обхвата на съдебния контрол, да бъдат 
обжалвани по съдебен ред. 
Постоянно действащата изборна администрация би могла в значителна степен 
да подпомогне и процеса на формиране на бюджета, необходим за 
организационно-техническа подготовка на изборите. В тази насока ИМП 
предлага в законопроекта за Избирателен кодекс да се предвиди и детайлна 
процедура и срокове за писмено съгласуване от страна на ЦИК на план-
сметката за изборите, правни последици при отказ от съгласуване и др. На 
ЦИК би могло да се възложи изцяло провеждането на разяснителна кампания 
сред населението. Като цяло ЦИК би могла да извършва анализ на изборното 
законодателство и да подпомага Народното събрание с идеи и предложения за 
бъдещо усъвършенстване на правната материя в тази сфера. 
Институтът за модерна политика смята, че съставът на ЦИК може да бъде 
намален при положение, че тя се превърне в постоянно действаща изборна 
администрация. Равни квоти в нейното конституиране следва да имат 
законодателната власт и президента. С цел да се гарантира независимостта на 
ЦИК е добре да се предвиди сравнително дълъг мандат на членовете на 
комисията, както и неговото обновяване на ротационен принцип по подобие на 
обновяването на състава на Конституционния съд. Що се отнася до районните 
избирателни комисии (РИК), целесъобразно би било те да се състоят от 
постоянен състав и временно избрани членове след консултации с 
политическите сили, които се включват в тяхната работа само по време на 
избори.  
  
Г. Относно електронното гласуване 
Институтът за модерна политика подкрепя въвеждането електронно гласуване 
като модерен начин за упражняване на правото на глас, възприет в редица 
западни демокрации. Това, разбира се, трябва да се съчетае с ефикасни 
гаранции срещу злоупотреби и срещу възможностите за «контролиран» вот 
посредством електронно гласуване.  
 
Д. Относно регионални преброителни центрове 
Това предложение има остро дискусионен характер. От една страна, 
създаването на регионални преброителни центрове, в които да се извършва 
повторно преброяване на бюлетините от всички секции в съответния район ще 
усложни изборния процес и ще удължи необосновано времето за отчитане на 
изборните резултати. От друга страна, за никого не е тайна, че през последните 
години най-сериозните изборни манипулации се извършват на секционно 
ниво, включително чрез «купуване» на цели секционни комисии, каквито данни 
бяха публикувани в медиите преди време. Според нас евентуалното въвеждане 
на регионални преброителни центрове трябва да стане, като се предвиди и 
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участие в тях на широк кръг неправителствени организации, регистрирани като 
наблюдатели в изборите. 

 
Е. Относно финансирането на предизборните кампании 
Изборното законодателство следва да постави акцент върху осигуряване на 
прозрачност на финансирането на политическите субекти по време на 
предизборни кампании. Трябва да се предвидят и необходимите правомощия 
на контролния орган по проверка на законността на набирането и разходването 
на средства. Така по категоричен начин ще се изпълни изискването на 
резолюция 4 (2003) на Парламентарната асамблея към Съвета на Европа: 
“относно контрола над средствата държавата следва да създаде независима 
одиторска агенция с достатъчно правомощия, за да контролира сметките на 
политическите партии и разходите им, свързани с предизборните кампании”.  
Липсата на публичност на финансовата дейност препятства упражняването на 
граждански контрол, който е един от основните стълбове за установяване на 
доверие от страна на гражданите и техните структури в политическите партии, 
а от там и в политическата система като цяло.  
В тази връзка Институтът за модерна политика предлага в проекта за 
Избирателен кодекс да бъдат предвидени и следните добри изборни практики: 
• да се създаде публичен регистър на дарителите и на средствата, 
които постъпват в партиите;  
• финансовите отчети на политическите партии да се публикуват в 
национален ежедневник; 
• за всички видове избори политическите сили (кандидати) да 
регистрират банкова сметка за участие в изборите като превенция срещу 
незаконосъобразно набиране и разходване на средства;  
• при невнесени финансови отчети за една от предходните три 
календарни години политическата партия да не може да се регистрира за 
участие в избори (за всички видове избори); 
• увеличаване на лимита на средствата за провеждане на предизборни 
кампании, който понастоящем е нереално нисък и принуждава 
политическите сили да заобикалят закона.  

 
Ж. Позиция по повод контрола на изборния процес 
Институтът за модерна политика настоява за завишаване на контрола за 
законосъобразност върху целия изборен процес – от подготовката и 
регистрацията на политическите субекти до провеждането на предизборната 
кампания и отчитането на изборните резултати. В тази насока би било добре не 
само да се осигурят необходимите правомощия на Сметната палата, но и да се 
осигури адекватен контрол върху радио- и телевизионните оператори с 
национален, регионален или местен обхват, както и нарушенията в тази насока 
да подлежат на съдебен контрол. В частност, следва да се осигурят ефективни 
механизми, които да гарантират прозрачни и честни избори, когато 
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гласуването се извършва в чужбина, както и ефикасна защита срещу 
възможностите за двойно гласуване.  
 
 
V. ПРЕГЛЕД И АНАЛИЗ НА ПАРЛАМЕНТАРНИЯ КОНТРОЛ. 

 
1. Обща характеристика. 

 
В периода 15 февруари – 15 май 2010 г. в парламента са постъпили 182 актуални 
въпроса и 39 питания, общо 2215. На един народен представител се падат 
средно 0,92 въпроса/питания. Тези данни сочат, че в сравнение с предходните 
мониторингови периоди има тенденция на леко завишаване на активността в 
парламентарния контрол (вж. Таблица 1).  

 
Таблица 1  

Брой въпроси и питания 
Период Общ брой Брой 

въпроси 
Брой питания 

За периода 14.07.2009-14.11.2009 г. 190 164 26 
За периода 15.11.2009-15.02.2010 г. 218 184 34 
За периода 15.02.2010-15.05.2010 г. 221 182 39 
 

Същевременно, броят на депутатите, които са участвали в 
парламентарния контрол бележи лек спад спрямо предходни мониторингови 
периоди (вж. Таблица 2). Въпросите и питанията са поставени от 70 народни 
представители, като 46 от тях са били основни вносители, 9 само съвносители, а 
15 са били и вносители, и съвносители.  

 
170 депутати (почти ¾  от общия състав на НС!) не са участвали в 

парламентарния контрол.  
 

Таблица 2 
Брой депутати, отправили въпроси и питания 
Период Общ 

брой 
Основни 
вносители

Само 
съвносители 

Пасивни 
депутати

За периода 14.07.2009- 75 64 11 165 

                                                 
5 Тъй като няма публичен Интернет регистър на постъпилите въпроси и питания от народни 
представители към министър-председателя и отделните министри, посочените от ИМП данни 
са базирани на информацията от програмите и стенограмите за парламентарния контрол и на 
приложените към тях писмени въпроси и питания и отговорите на тях, публикувани в сайта на 
НС. По тази причина в представената статистика не са включени въпросите и питанията, които 
са „блокирани”  и върнати от председателя на НС.  
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14.11.2009 г. 
За периода 15.11.2009-
15.02.2010 г. 

73 65 8 167 

За периода 15.02.2010-
15.05.2010 г. 

70 61 9 170 

 
Средната норма на внесени въпроси и питания е около 3,6 

въпроса/питания на депутат (основен вносител). Само 12 депутати са задали по 
повече от 4 въпроса и питания, като те са извършили повече от половината 
работа по показателя „парламентарен контрол” за целия мониторингов 
период. Петима депутати били основни вносители на по 4 въпроса/питания, 
седем – на по 3 въпроса и питания, а 37 – на 2 или на 1 въпроса/ питания.  
 
2. Активност на отделните парламентарните групи в упражняването на 
контрол върху правителството - количествени характеристики (вж. 
Фигура 1).  
 
• ПГ на “Коалиция за България” (ПГКБ): 
 

Най-голямата опозиционна фракция в 41-то НС заема първо място по 
активност в парламентарния контрол в рамките на разглеждания период. 
Поставени са 70 актуални въпроса и 11 питания, общо 81. За сравнение в 
периода юли-ноември 2009 г. ПГКБ е поставила общо 48 актуални въпроса и 
питания, а за за периода декември 2009 – февруари 2010 г. – 60 актуални 
въпроса и питания. 

Няма съществени различия в броя на активните депутати от ПГКБ в 
сравнение с предходните мониторингови доклади. Въпросите и питанията са 
поставени от 26 народни представители, което е повече от половината от общия 
брой на депутатите от тази парламентарна група. Средната норма на въпроси и 
питания на един депутат е малко повече от 2 въпроса. От друга страна, средната 
норма на поставени въпроси и питания само измежду активните депутати на 
групата е около 3,12 въпроса/питания.  

За разлика от предходните периоди, ПГКБ вече има изявени лидери в 
участието в парламентарния контрол. Двама червени депутати (Антон Кутев, 
Петър Мутафчиев) са поставили 9, съответно 8 въпроса/питания като основни 
вносители, двама в качеството им както на основни, така и на съвносители са 
задали по 8, съответно 7 въпроса и питания (Димитър Стойнев, Пенко 
Атанасов), 2 ма депутати са задали по 5 въпроса като отновни вносители 
(Михаил Миков, Георги Пирински), а 18 депутати са внесли по по-малко от 5 
въпроса/ питания.   
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• ПГ на „Синята коалиция”: 
С еднакъв общ брои въпроси и питания в сравнение с предходния 

доклад, „Синята коалиция” е втора по активност в парламентарния контрол със 
73 въпроса и 6 питания, общо 79. Те са поставени от 12 депутати, което е почти 
пълния числен състав на групата. Средната норма на въпроси и питания, 
внесени от отделен депутат е 5,64 – т.е. сините депутати отново са начело по 
активност в парламентарния контрол. Средната норма на въпроси и питания 
измежду активните депутати на групата (онези, които са поставяли въпроси и 
питания) е 6,67 въпроса/ питания – отново най-високата норма по този 
показател.   

„Синята коалиция” има трима изявени лидери в парламентарния 
контрол: един народен представител е задал 25 въпроса и питания (Лъчезар 
Тошев), други двама – по 17, от които първият (Ваньо Шарков) е поставил 16 
въпроса/ питания като основен вносител и 1 като съвносител, а вторият (Иван 
Иванов) – 14 като основен вносител и 3 като съвносител. Осем народни 
представители са внесли по 4 и по-малко въпроси и питания.  

 
• ПГ на „Атака”: 

ПГ на „Атака” запазва своята трета позиция по активност в 
парламентарния контрол, но броят на поставяните от нея въпроси и питания 
продължава да намалява. Ако за първия мониторингов период от тази ПГ са 
внесени общо 54 актуални въпроса и питания, а за втория – 36, то за 
настоящият период техният брой е 25, в т.ч. 19 въпроса и 6 питания.  

Въпросите и питанията са поставени от 11 депутати – малко повече от 
половината от членовете на парламентарната група. Средната норма на 
въпроси и питания на депутат от групата е 1,19 въпроса/питания. Средната 
норма на въпроси и питания измежду активните депутати на ПГ на „Атака” е 
2,27. Групата няма изявени лидери в парламентарния контрол. Един народен 
представител (Калина Крумова) е внесъл общо 5 въпроса/питания.   

 
• Независими народни представители: 
 Четвърта позиция запазват независимите депутати (преди обединени в 
ПГ на „Ред, законност, справедливост”) с поставени 9 въпроса и 12 питания, 
общо 21. Прави впечатление, че независимите депутати са отправили най-
много питания към правителството - около 1/3 от общият им брой.  

Вносители на въпроси и питания са 7 народни представители (от които 5 
като основни вносители, а 2 - само съвносители). Средната норма на въпроси и 
питания на независим депутат е 1,91 въпроса/питания.  

Най-много - 16 въпроса и питания са поставени от народния 
представител Яне Янев.  

 
• ПГ на ДПС: 
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ДПС се нарежда на предпоследно място по активност в парламентарния 
контрол - 6 актуални въпроса и 2 питания (без промяна от предходния 
мониторингов период). Средната норма на въпроси и питания на депутат е 0,22 
въпроса/питания. 

Основен вносител на въпросите и питанията на ДПС е 1 народен 
представител (Лютви Местан), така че средната норма на въпроси и питания 
на активен народен представител е 8 въпроса. Той поема 100 % от активността 
на групата в парламентарния контрол. Трима народни представители са се 
включили единствено като съвносители на 1 актуален въпрос. Така общо 33 
народни представители или 78 % от състава на ПГ на ДПС не са взели участие в 
контрола.   
  
• ПГ на ГЕРБ: 
ПГ на ГЕРБ е на последно място по тежест в парламентарния контрол с внесени 
само 4 актуални въпроса и 3 питания, общо 7. Средната норма на поставени 
въпроси и питания на депутат е 0,06 въпроса/питания, което е най-ниската 
средна норма измежду всички парламентарните групи. Въпросите и питанията 
са поставени от 6 основни вносителя, 4 депутати са единствено съвносители на 1 
питане. 107 народни представители или 91 % от състава на групата не са 
участвали в парламентарния контрол. 

 
Фигура 1 

 
 
 
3. Активни народни представители. 
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За мониторинговия период се откроява активното участие в 

парламентарния контрол на следните народни представители: 
 

Най-много въпроси 
и питания (25) има 
депутатът от ПГ на 
„Синята коалиция” 
Лъчезар Тошев.  

На в оро място, като 
вносители (и съвносители) 
са отново сините д путати 
Ваньо арков и Иван 
Иванов с по 17 въпроса и 
питания, като Ваньо 
Шарков е основен 
вносител на 16 въпроса и 
съвносител на 1 въпрос, 

Иван Иванов е основен вносител на 14 въпроса и съвносител на 2 въпроса и 1 
питане. 

т

е
Ш  

 
 

На трето място с 16 въпроса и питания е независимият депутат Яне Янев.   
 
 
4. Адресати на актуалните въпроси и питания. Анализ на предмета и 
съдържанието на въпросите и питанията. 
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И за този мониторингов период здравеопазването най-интензивно, 

измежду останалите управленски сфери, е обект на парламентарен 
контрол. Най-много въпроси и питания са отправяни към министъра на 
здравеопазването. Тази активност се дължи на:  

 
а) Неясните посоки на реформата в здравеопазването и 

противоречивите публични изказвания на членове на правителството:  
 
Серия от актуални въпроси бяха са свързани с: 
 
- идеята за създаване на „защитени болници” (публично подкрепа за тази 

идея на опозицията изказа министър-председателят, но тя не е инкорпорирана 
в предложените промени в Закона за лечебните заведения);  

- мерките на правителството за осигуряване на здравно обслужване на 
гражданите в териториите, в които съществуващите болници не са сключили 
договор с НЗОК или в договора фигурират минимален брой клинични пътеки; 

- финансирането на болниците;  
- бъдещето на диспансерите;  
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- резерва на НЗОК (в тази насока опозицията предложи законопроект за 
освобождаване на част от резерва на касата, който беше отхвърлен от 
мнозинството, но едновременно с това новият министър на здравеопазването 
заговори за нуждата от освобождаване на средства от резерва);  

 
б) Актуални проблеми, свърани с опазване на здравето на 

гражданите (задължителни имунизации, действия за предотвратяване на 
епидемии, разрешения/ контрол върху ГМО) или лечение на отделни 
болести (диабет, муковисцидоза, множествена склероза);  

 
в) Кадровите промени в кабинета, довели до нов министър на 

здравеопазването и интереса към политиката в сектора здравеопазване, 
която новият министър ще провежда.  

 
В количествено отношение обаче, поставените към министъра на 

здравеопазването въпроси и питания (27 бр.) са по-малко отколкото 
предходния мониторингов приод (33 бр.).  

 
Втора и трета позиция по активност са си разменили министърът 

на икономиката, енергетиката и туризма и министърът на регионалното 
развитие и благоустройството.  

Министърът на регионалното развитие и благоустройството е отговарял 
на 24 въпроса и питания (20 за предходния период). Въпросите и питанията 
към сектора икономика, енергетика и туризъм бележат сериозен спад. Макар и 
на трета позиция, ресорният министър е дал отговор на 22 въпроса и питания, 
като за предходния мониторингов период техният брой е бил 33.  

 
Предмет на парламентарния контрол в сектора регионално развитие 

бяха:  
а) провежданата политика в сектора:  
- заявените намерения за промени в Закона за местното самоуправление 

и местната администрация (окрупняване на общини въз основа на неясните на 
този етап критерии); 

- изготвяне на Национална комплексна устройствена схема;  
- структурни промени в ДНСК;  
- ангажиментите на правителството за подкрепа на строителния бранш. 
 
б) състоянието и развитието на пътната инфраструктура;  
в) пресктуктуриране и модернизация на ВиК сектора;  
г) работата по Оперативна програма „Регионално развитие”;  
д) контролни дейности на министерството (незаконни строежи, по 

изграждане на пътища, мостове, при нарушаване на права на потребителите на 
ВиК услуги и др). 
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Министърът на икономиката, енергетиката и туризма най-често 
отговаря на парламентарни въпроси и питания в сектора енергетика. 
Предмет на парламентарния контрол в този ресор е:  

 
а) провежданата политика за:  
- разработване на Национален план за развитие на възобновяеми 

енергийни източници;  
- разработване на прогнозни документи за развитие на ВЕИ у нас до 2020 

г.;  
- насърчаване на инвестиции;  
- изграждане на ветрогенератори, газови връзки;  
- развитие на ядрената енергетика в контекста на Енергийната стратегия 

на България;  
 
б) атомните електроцентрали – вложени, разходвани средства за 

изграждане на АЕЦ „Белене”, експлоатационен период на АЕЦ „Козлодуй”;  
в) „Мини Марица Изток” ЕАД - назначаване на изп.директор, сключени 

договори;  
г) други проблеми в ресора, извършени нарушения и упражняван 

контрол: неизпълнение на ратифицирано споразумение по инициативата 
„Джеръми”, спряно финансиране на ТЕЦ „Марица Изток 2”, цени и 
разпределение на ел. енергия на електроразпределителни дружества; промяна 
в цените на природния газ и топлоенергията; защита на държавния интерес в 
приватизирани дружества и др.  

 
С оглед насочеността на поставените въпроси и питания, „непрозрачни” 

за НС (вън от обхвата на парламентарния контрол) остават действията на 
правителството и администрацията във важните сектори туризъм и другите 
отрасли на икономиката.  

 
На четвърта позиция е министърът на земеделието и храните, като 

се наблюдава повишаване на броя на въпросите в този сектор (от 16 в 
предходния период на 21 за този). 

 
Основните направления в дейността на министерството, в които се 

упражнява парламентарен контрол са:  
 
а) кадрова политика - масовите съкращения и уволнения в общински 

служби по земеделие, както и в национални структури, които създават 
сериозни затруднения в работата на администрацията;  

б) подпомагане на земеделските производители: 
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– проблемите на  Програмата за развитие на селските райони (закъсняло 
усвояване на средства; резултати от одит на Европейската комисия по 
програмата и пр.); 

- субсидиране на земеделските производители (забавени плащания на 
субсидии; правила и механизми за плащания, състояние на Интегрираната 
система за администриране и контрол);  

- промени на предназначението на земеделски земи и замени;  
- състоянието на контролните системи, свързани с отглеждане на ГМО, 

контрол върху качеството на храните и за съдържанието на ГМО.  
 
На следваща позиция с еднакъв брой въпроси и питания (18) и за двата 

мониторингови периода е министърът на финансите. Основните въпроси 
към него са свързани с: 

- финансовата политика и антикризисните мерки на правителството; 
- изпълнението на бюджета; 
- закриването на Социалноинвестиционния фонд; 
- финансирането на АЕЦ „Белене”; 
- контрабандата на цигари; 
- източване на средства от НЗОК; 
- неизпълнение от страна на НАП на съдебно решение на Върховния 
административен съд и редица други. 

 
Шеста позиция запазва министърът на образованието, младежта и 

науката, но броят на отправените към него въпроси и питания се увеличава – 
от 12 за предходния на 15 за текущия мониторингов период. Към него са 
отправяни въпроси по редица местни казуси:  

- проблеми в конкретни училища; 
- закриване на Общински център за работа с деца; 
- откриване на филиал на университет и др.; 
- относно помощните училища и междуучилищните центрове за 
трудово-политехническо обучение;  

- качеството на образование в училищата с преобладаващо присъствие 
на ученици от ромски произход; 

- политика на правителството относно висшето образование в страната: 
напр. за намерението да се намали броя на висшите училища и 
едновременно с това провежданата политика по откриване на нови 
висши училища; 

- разходите за ремонт в министерството, както и за договорите със 
социологически агенции и медии.  

 
Следва да се отбележи, че не са отправяни въпроси и питания за 
развитието на средното образование, за младежката политика и за 
развитие на науката в страната.  
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Спад в интензивността на парламентарния контрол бележи секторът 

околна среда и води. За предходния период ресорният министър е отговарял 
на 16, а за настоящия – на 14 въпроса и питания. Основните въпроси и питания 
към министъра са свързани с: 

- дискусионни аспекти на Закона за генетично модифицираните 
организми; 

- продажба на спестени емисии парникови газове; 
- проверки на обгазяването в Стара Загора и на дейностите по 
почистване на р. Искър;  

- изграждане на регионално депо за неопасни отпадъци;  
- промяна в режим на природен парк „Рилски манастир” и др. 
 
На осма позиция с равен брои въпроси и питания (12) са министърът 

на транспорта, министърът на труда и социалната политика и 
министърът на вътрешните работи. И в трите сектора броят на въпросите и 
питанията леко е нарастнал в сравнение с предходния мониторингов период (с 
2 въпроса/питания в сектори транспорт и вътрешни работи и с 1 въпрос в 
сектор труд и социална политика).  

 
Предмет на парламентарен контрол в сектор транспорт са били:  
а) състоянието на Оперативна програма „Транспорт”; 
б) изграждане на стратегически обекти - Дунав мост-2 и 

Еврокоридор 8;  
в) състоянието на „БДЖ” ЕАД; 
г) дейността на Авиоотряд 28 и др. 
 
Министърът на труда и социалната политика е отговарял на въпроси 

и питания, свързани с: 
- усвояването на средства по Оперативна програма „Човешки ресурси”; 
- стратегията за справяне с безработицата;  
- размера на безработицата през 2010 г.;  
- младежката безработица; 
- изплащане на болнични;  
- решаване на проблемите, свързани с помощните средства, 
приспособления и съоръжения на хората с увреждания, както и 
редица конкретни казуси, като например състоянието на дом за деца с 
умствени увреждания, ремонта на Софийската духовна семинария, 
изграждане на дом за възрастни и др.  

 
Основните въпроси и питания към министъра на вътрешните работи са 
свързани с разследващите функции на МВР: 
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- действията на МВР във връзка с разкриване на крупни злоупотреби от 
олигарси; 

- изразходвани средства по проекти, финансирани от Европейските 
фондове;  

- зачестили престъпни посегателства; 
- прояви на полицейско насилие от полицейски служители в Трън и 
Пазарджик.  

 
Прави впечатление, че извън обхвата на парламентарния контрол остават 
редица публични акции на МВР по задържане на предполагаеми престъпници, 
в които органите на МВР грубо нарушиха европейските правозащитни 
стандарти. Необходимостта от реформа в структурите на МВР и повишаване 
законосъобразността и ефективността на работата на министерството не са 
обсъждани в парламентарния контрол.  

 
  От единадесета на девета позиция се изкачва министър-
председателят, като броят на отправените въпроси и питания към него 
бележи значителен ръст – от 6 за предходния период на 11 за текущия 
мониторингов период.  
 
 Основните въпроси и питания към министър-председателя са в следните 
направления:  

а) национална сигурност: изготвянето на доклад за актуалното 
състояние на националната сигурност;  

б) финансова криза: относно задълженията на държавата към частни 
търговски дружества и мерките за възстановяване на българската икономика;  

б) кадрова политика на правителството: относно лустрационни 
ограничения и кадровата политика на страната в институциите на ЕС; забавяне 
избора на управителен и контролен орган в Агенцията за приватизация и 
следприватизационен контрол; 

г) борба с престъпността: относно мерките за борба с контрабандата и 
забавяне на проверки в закритото Министерство на извънредните ситуации.  

 
На десета, единадесета, дванадесета и тринадесета позиция се 

нареждат министърът на правосъдието, министърът на външните 
работи, министърът на отбраната и министърът на културата със 
съответно 9, 8, 7 и 5 въпроса и питания. В секторите правосъдие и отбрана се 
забелязва слабо повишаване на броя на зададените въпроси и питания (5, 
съответно 6 за предходния период), докато в секторите външни работи и 
култура се наблюдава лек спад (за предходния мониторингов период те са били 
9, съответно 7).  
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Министърът на правосъдието е отговарял на въпроси за реформата в 
съдебната система и борбата с корупцията и организираната 
престъпност и др.  

Въпросите и питанията към министъра на външните работи са 
свързани с: числеността на българските дипломатически мисии и допуска до 
класифицирана информация на българските посланници; утвърдената 
практика за протоколиране на междудържавни и междуправителствени срещи; 
опасността от използването на енергийните доставки като инструмент за 
външнополитически натиск; случая със Спаска Митрева; обучението на майчин 
език за българите-мюсюлмани в Гърция. 

В сектора отбрана основните въпроси са за развитието на резерва на 
въоръжените сили, на Интендантско обслужване ЕАД – цех Пловдив; запазване 
и утвърждаване на военните клубове и разпореждането с военни имоти и др.  

Въпросите и питанията към министъра на културата са свързани с 
опазване на културното наследство, необходимостта от защита на паметници на 
културата, спорове за исторически находки; необходимостта от обновяване на 
фондовете на библиотеките в страната и др.  

Последните четиринадесета и петнадесета позиция отново се заемат 
от министъра на спорта и министъра без портфейл, които са отговаряли на 
3, съответно на 1 въпрос.  
 
 
5. Анализ на парламентарния контрол. Обобщения и изводи. 
 
А. Публичност на парламентарния контрол. 
На пръв поглед парламентарният контрол се радва на широко осигурена 
публичност. Заседанията на парламента по време на контрола се излъчват 
пряко по БНТ и БНР и могат да се проследят в Интернет страницата на 
парламента. В сайта на НС се публикуват програмата на парламентарния 
контрол, стенограмите от заседанията, писмените въпроси/питания и отговори 
на министъра.  
При по-задълбочен анализ, обаче, Институтът за модерна политика 
констатира, че тази публичност е недостатъчна, защото: 

а) липсва публичен регистър на постъпилите въпроси към 
министрите: така няма предварителен достъп на обществеността до 
внесените въпрос и питания, затруднява се проследяването на закъснели 
отговори или наличието на въпроси, на които въобще липсва отговор; 
 
б) липсва публична информация за спрените от председателя на 
Народното събрание въпроси и питания към министрите и 
конкретните основания за тяхното спиране: по този начин се отварят 
широки възможности за злоупотреба от страна на парламентарното 
ръководство и неоснователно блокиране на неудобни за правителството 
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въпроси на базата на теснопартийните интереси на мнозинството. Така 
например на пленарното засдедание на 26.03.2010 г. стана ясно, че са 
спрени от председателя на Народното събрание десет въпроса, по неясни 
съображения, че били „преждевременно и некоректно зададени” и 
защото част от тях се основавали на публикации в пресата?! Постфактум 
на заседанието на 16.04.2010 г. се разбира, че с абсурдни от правно 
гледище аргументи е блокиран въпрос към министър-председателя и 
отделни министри за т.нар. „необезпечени” договори - трябвало да бъде 
зададен по реда на Закона за достъп до обществена информация, а не по 
реда на парламентарния контрол?! На заседанието на НС от 20.05.2010 г. 
пък в декларация на ПГ на КБ е посочена статистиката за спрени въпроси 
и питания към правителството. 

 
Институтът за модерна политика предлага да бъде създаден публичен 
регистър на парламентарния контрол в Интернет страницата на НС, в който да 
бъде включена информация за всички постъпили въпроси и питания от 
народни представители, датите на постъпване, кратко описание на тяхното 
съдържание; датата на отговор или на връщането на въпроса или питането.  
 
Б. Актуалност на отговорите на министрите. 
В това Народно събрание се затвърждава лошата практика министрите да 
отговарят на отправени към тях въпроси и питания с голямо закъснение, като 
често полученият отговор е загубил своята актуалност. Отделни министри 
отлагат явяването си на парламентарен контрол седмици наред - за 
мониторинговия период така са отлагани отговори от министъра на 
здравеопазването, министъра на образованието, младежта и науката, 
министъра на икономиката, енергетиката и туризма и от министъра на 
регионалното развитие и благоустройството. Има и особено фрапиращи 
случаи на забавяне на отговори, като например: 

- на въпрос, поставен от Михаил Миков (ПГ на КБ) на 05.03.2010 г. 
министърът на здравеопазването отговаря два месеца по-късно на 30.04.2010 г.; 

- на въпрос от Корнелия Нинова (ПГ на КБ) на 12.03.2010 г., 
министър-председателят отговаря едва на 16.04.2010 г. 

 
Тази недопустима практика е доведена направо до абсурд от министъра на 
финансите. В рамките на мониторинговия период той не е отговорил на 3 
въпроса и 2 питания, както следва: 

- въпрос от Кирчо Димитров (ПГ на СК) от 12.03.2010 г.; 
- въпрос от Димо Гяуров (ПГ на СК) от 25.03.2010 г.; 
- въпрос от Драгомир Стойнов (ПГ на КБ) от 25.03.2010 г.; 
- питане от Георги Пирински (ПГ на КБ) от 25.03.2010 г.; 
- питане от Огнян Пейчев (ПГ на Атака) от 16.04.2010 г. 
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Всички тези примери на закъснели отговори за парламентарен контрол, 
отсъствие на министрите и фактическо блокиране на парламентарния  контрол 
върху тяхната дейност сочат, че: 
- представителите на изпълнителната власт и на мнозинството в парламента не 
осъзнават смисъла на конституционното задължение за своевременна отчетност 
на правителството пред законодателната власт и общественосттта; 
- явните нарушения на установените срокове и парламентарни процедури от 
министрите не водят до адекватни действия от страна на председателя на 
парламента, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното 
събрание. 
 
В. Процедурни нарушения по време на парламентарния контрол.  
Ръководството на парламента често извършва нарушения, като отказва да даде 
думата за процедурни предложения или пък не ги подлага на гласуване и др. 
Председателят на Народното събрание връща отправени въпроси и питания 
към министрите с твърде спорни мотиви, които се основават главно на 
теснопартийните интереси на управляващата партия, което в разрез със статута 
на парламентарния председател. 
 
Г. Съдържателен анализ на парламентарния контрол. 
Основните теми, поставени в парламентарния контрол в рамките на 
мониторинговия период на повече от един член на кабинета, са: 

- антикризисната политика на правителството; 
- реализацията на енергийните проекти; 
- националната сигурност; 
- освобожадването на ГМО в околната среда и съдържанието на ГМО в 
храните; 
- кадровата политика на правителството; 
- усвояване на средства по европейските фондове; 
- здравната реформа; 
- изграждането на магистрали и пътища; 
- закъснели плащания на земеделски производители;  
- упражняване на контролни функции от подчинените на съответните 
министри ведомства и администрации.  
 

Прави впечатление, че извън обхвата на упражнения парламентарен 
контрол през разглеждания период остават важни политики, като: 
мерките за развитиетна отделни икономически отрасли, на малкия и средния 
бизнес; политиката в областта на туризма, на средното образование и науката; 
необходимостта от реформа на МВР; продължението на реформата и 
модернизацията на българската армия. За съдебната реформа са поставени 
само два въпроса, което едва ли кореспондира със сериозните проблеми на 
правораздаването. Почти не са обект на парламентарен контрол дейността на 
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министъра на спорта и на министъра без портфейл. Парламентът продължава 
да не проявява необходимата чувствителност към действията на 
изпълнителната власт, свързани с неспазване на върховенството на закона, 
накърняване на гражданските права и неприлагане на принципите на добро 
управление. Редица нарушения на правозащитните стандарти от страна на 
полицейски служители, включително и при провеждане шумно 
пропагандирани публични акции по задържане на заподозрени лица и за този 
мониторингов период остават извън обхвата на парламентарния контрол. 

   
 
VІ. МОНИТОРИНГ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО. 
 
1. Статистически данни за законодателната активност. 
 
За мониторинговия период в Народното събрание са внесени 71 законопроекта, 
от които: 12 ратификационни, 1 нов законопроект и 58 законопроекта за 
изменение и допълнение на действащи закони. От тях Министерският съвет е 
вносител на 34 законопроекта, от които 12 ратификационни и 22 за изменение и 
допълнение. Внесените от депутати законопроекти са, както следва: 
 

- от ПГ на ГЕРБ са внесени 15 законопроекта за изменение и допълнение на 
действащи закони; 

- от ПГ на „Синята коалиция” са внесени 11 законопроекта, от които 1 нов 
и 10 за изменение и допълнение; 

- 2 законопроекта за изменение и допълнение на действащи закони са 
внесени съвместно от депутати на ГЕРБ и Синята коалиция;  

- ПГ на Коалиция за България е вносител на 5 законопроекта за изменение 
и допълнение; 

- ПГ на „Атака” – на 2; 
- ПГ на ДПС и независимите народни представители са вносители на по 1 
законопроект за изменение и допълнение на действащ закон.  

 
От внесените през мониториновия период законопроекти НС е приело само 9, 
от които 6 ратификационни и 3 за изменение и допълнение, внесени от ПГ на 
ГЕРБ6. Отхвърлен е 1 законопроект за изменение и допълнение, внесен от ПГ на 
ГЕРБ, а 3 законопроекта за изменение и допълнение, внесени от депутати от 
„Атака”, ГЕРБ и „Синята коалиция” са оттеглени от вносителите. 57 
законопроекта са на етап обсъждане.7

                                                 
6 Изнесените данни отразяват съотношението между внесени и приети/ отхвърлени/ оттеглени/ на етап 
обсъждане законопроекти в строго фиксиран период 15.02-15.05.2010 г. В описанието на актуалния 
статус на отделните законопроекти по-долу в текста е отбелязано и разглеждане на законопроектите и 
след крайната дата на мониторинговия период.  
7 Вж. По-горе.  
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2. Обща характеристика на внесените законопроекти. 

 
През мониторинговия период, обхванат от този доклад, са поставени под 
наблюдение 38 законопроекта. Институтът за модерна политика подчертава 
тревожната тенденция на увеличаване на законодателните инициативи, 
попадащи в зоната на „сивото законодателство” - 19 от законопроектите, като 3 
от тях засягат правата на гражданите, а 16 нарушават принципите на добро 
управление.  

 
Особена тревога будят законодателните инициативи, свързани с: 

 
 Посегателство върху независимостта на независими 

регулаторни  и правораздавателни органи: 
 
Така например правителството и управляващото мнозинство внесоха серия от 
законопроекти, целящи редуциране и подмяна на съставите на независими 
институции - Комисията за защита от дискриминация, Комисията за защита на 
конкуренцията, Съвета за електронни медии, Комисията за регулиране на 
съобщенията, Държавната комисия по енергийно и водно регулиране, 
Комисията за финансов надзор. Като мотиви се изтъкват бюджетни икономии, 
оптимизиране на работата им и повишаване на прозрачността в тяхната 
дейност. Както се сочи и в раздел І от този доклад – тези мотиви са формални и 
необосновани. Първо, не е представен анализ на натовареността на съответните 
регулатори, който да доказва необходимостта от оптимизиране на съставите. В 
някои случаи (Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за финансов 
надзор) със закон се възлагат нови функции на съответния регулатор, който ще 
следва да работи в намален състав. Така се създават условия за дестабилизиране 
на тези органи. Второ, редуцирането на съставите на регулаторите няма 
никаква връзка с повишаването на прозрачността в дейността им. 
Прозрачността би могла да се гарантира със съвсем различни мерки: всички 
заседания на съответния орган да бъдат открити (Държавна комисия за 
енергийно и водно регулиране);  да се осигури публичност на дейността и 
резултатите от нея посредством публикации в интернет страниците на 
регулаторите; да се предвидят механизми за граждански контрол и др. 
Бюджетните икономии, които ще се реализират в резултат на редуцирането на 
персоналния състав на тези органи са пренебрежимо малки и са несъизмерими 
с вредите, които биха произтекли от занижената ефективност в дейността на 
съответния регулатор. Същевременно, зад голословните мотиви прозира ясния 
партийно-политически интерес на управляващото мнозинство да назначи 
политически лоялни към него членове на тези институции и да ги подчини на 
волята на правителството. Персоналните промени или не се мотивират 
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убедително, или целенасочено се излагат негативни констатации, които не 
почиват на обективни данни. Нарушава се и принципът на приемственост в 
дейността на тези органи, което би могло да се отрази негативно върху 
качеството на тяхната текуща работа. 

 
 Прокарване на частни и корпоративни интереси във вреда на 

широкия обществен интерес: 
 
В регистърът на „сивото“ законодателство,  който Институтът за модерна 
политика води, в рамките на мониторинговия период бяха вписани: 
 
- Скандалният текст в Закона за автомобилните превози, който замалко щеше 
да узакони отново детските екскурзии с амортизирани автобуси, забранени 
след трагедията в река Лим. 
- Отменената забрана в Закона за обществените поръчки фирма да 
кандидатства за обществени поръчки в едно министерство, ако роднина на 
министъра е в нейното ръководство. 
- Зачеркнатият текст в НПК, който не допускаше съкратени процедури и по-
ниски наказания при убийства или ПТП след употреба на алкохол. 
- Фалшификацията, при която легитимно гласуваната забрана за реклама на 
наркотични вещества беше подменена от депутати от мнозинството с друг текст 
в „Държавен вестник“. 
- Последните скандали с промените в режима на земеделските земи (в Закона за 
опазване на земеделските земи), според които собствениците се задължават да 
продават с предимство на арендаторите и се въвеждат ограничения за 
инсталиране на съоръжения за възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) 
върху земеделски земи. 
 

 Прекомерна и ненужна държавна намеса в частния сектор:  
Като примери за прекомерна и ненужна държавна намеса в частния сектор 
могат да се приведат: 

- промените в Закона за Комисията за финансов надзор;  
- т.нар. антикризисни мерки в сферата на социалното подпомагане и 
стимулирането на пазара на труда;  

- намерението за увеличаване капитала на Българската банка за развитие;  
- искането за въвеждане на законова регулация, гарантираща лоялна 
конкуренция и недопускане изкривяване на пазара чрез оказване на 
монополен натиск върху доставчиците на стоки и услуги, по примера на 
страни-членки на ЕС (тази мярка съдържа абсурдно противоречие между 
декларираните цели и предвидените механизми).  
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Още по-тревожен е фактът, че голяма част от тези намерения се лансират и 
популяризират като препоръчителни и в изпълнение на политики на ЕС. Най-
яркият пример за това са посочените в Закона за изменение и допълнение на 
Закона за КФН препоръки от доклада „Ларозиер” от 2009 г. към Европейската 
комисия относно новата структура на финансовия надзор на европейско и 
национално ниво. Тези препоръки по никакъв начин не се отнасят пряко до 
България и не налагат задължения за засилване на регулаторните механизми с 
цел превенция на бъдещи кризи. Институтът за модерна политика изразява 
своята принципна позиция, че икономическата криза не трябва да бъде 
използвана като аргумент за увеличаване намесата на държавата в частния 
сектор и ограничаване на свободния пазар. 
 

 Липсват реални дебати в сферата на икономическата 
политика: 
Законопроектите в сферата на икономическата политика се приемат без реални 
политически дебати, които да откроят позитивите и негативите на 
предложените мерки, както и да очертае визията на управляващите за 
развитието на икономиката. 
 
 
3. Механично партийно гласуване срещу президентското вето 
върху законопроекти без аргументи срещу направените от 
държавния глава юридически и обществени възражения: 
 
В рамките на разглеждания период държавният глава, в съответствие със своята 
конституционна роля в законодателния процес върна за ново разглеждане в 
Народното събрание промените в Наказателно-процесуалния кодекс, в Закона 
за развитие на академичния състав и в Закона за радиото и телевизията. 
Парламентът прегласува тези законови промени, без да обсъди в необходимата 
дълбочина посочените в мотивите към президентското вето правни и 
обществени аргументи. Типичен пример за такъв недопустим формализъм и 
продиктуван от теснопартийните интереси на мнозинството беше 
„обсъждането” на ветото върху Закона за радиото и телевизията. В този случай 
в доклада на водещата Комисия по култура, гражданско общество и медии бяха 
изложени единствено мотивите на президента и резултатите от проведеното 
гласуване в комисията. В пленарната зала отново не се проведе дискусия по 
оспорените текстове. Изпълнявайки само формално процедурата за 
преодоляване на президентско вето с механично гласуване без представяне на 
сериозни аргументи срещу възраженията на държавния глава, парламентът 
практически обезсмисля тази конституционна форма на участие на президента 
в законодателния процес, чийто конституционен смисъл е да бъде още една 
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възможност за намиране на по-приемливи и обществено оправдани 
законодателни решения. 
 

 
4. Наблюдавани законодателни инициативи, които засягат 
правата на гражданите. 

 
а) Трудови и осигурителни права: 
 
«Сиво законодателство» – приети закони: 
 
Име и № на 
законопроекта: 

Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социалното 
осигуряване, № 002-01-39 

Вносител/ 
Дата: Министерски съвет /14 май 2010 

Комисии: Водеща: Комисия по труда и социалната политика
Други: Комисия по бюджет и финанси; Комисия по правни въпроси  

Първо четене:  3.06.10 

Приет/ Обн. 
ДВ: 16.06.10 

 
Предлагат се следните основни промени: 
 
1. Увеличаването на добавката от пенсията или сбора от пенсиите, 
които е получавал починалият съпруг/съпруга се отлага. Според 
действащия закон от 1 юли до 31 декември 2010 г. добавката следваше да бъде 25 
на сто, от от 1 януари до 31 декември 2011 г. - 30 на сто, от 1 януари до 31 
декември 2012 г. - 35 на сто и от от 1 януари 2013 г. - 40 на сто. Според 
предложението, до 31 декември 2011 г. добавката ще се „замрази” в размер 20 
на сто, а след това постепенно ще се увеличава, като 40 на сто ще стане от 1 
януари 2015 г.  
2. За 2010 г. се отменя добавката към пенсиите за лица, навършили 75 г. 
възраст.  
3. Променя се режимът на изплащане на болнични до 31 декември 
2010 г. Според предложението първите три дни от временната 
неработоспособност ще се изплащат от осигурителя (работодателя) в размер 70 
на сто от среднодневното брутно възнаграждение за месеца. Четвъртият ден на 
неработоспособността ще се изплаща от ДОО, но в размер – 80 на сто. 
Ограничава се правото на обезщетение когато временната 
неработоспособност е настъпила след прекратяване на трудовото 
правоотношение или осигуряването. До 31 декември 2010 г. от това право ще 
се ползват лицата, за които временната неработоспособност е настъпила до 1 
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месец от прекратяване на договора или осигуряването (според действащата 
разпоредба е до два месеца) и размерът на обезщетението ще се изплаща за 
срок не повече от 30 дни (75 дни според действащата разпоредба). Аналогична 
промяна в срока за обезщетение се предлага и в случаите, когато временната 
неработоспособност е настъпила преди прекратяване на срочни трудови и 
служебни правоотношения, договори за военна служба и договори за 
управление и контрол на дружества.  
4. Отменя се и текстът, с който се определя максималният размер на 
обезщетенията за безработица. Те ще се получават в действителния им 
размер (60 на сто от осигурителния доход на лицето), който не може да е по-
нисък от определения минимален размер за 2010 г. 
5. Максималният размер на гарантираните вземания по Закона за 
гарантираните вземания на работниците и служителите при 
несъстоятелност на работодателя се увеличава от 720 на 1000 лв.  
6. Предвижда се законът да влезе в сила от 1 юли 2010 г.  
В мотивите си вносителят посочва, че целта на законопроекта е съобразяване на 
осигурителното законодателство с приетите с Решение № 180 от 1 април 2010 г. 
на Министерския съвет мерки за подкрепа на заетостта, домакинствата, бизнеса 
и фискалната позиция. Вносителят очаква общият финансов ефект от 
предложените промени да бъде около 148,5 млн. лв. намаление в разходната 
част на бюджета на държавното обществено осигуряване за 2010 г.  
 

Оценка на Института за модерна политика :  

Тези промени ще намалят разходната част на бюджета, но за сметка на 
ощетяване на социално уязвими групи. Отчитайки необходимостта от мерки за 
подобряване на фискалното състояние в условия на криза, Институтът за 
модерна политика изразява своето несъгласие с мерки, които предвиждат 
финансираране на бюджетния дефицит за сметка на гражданите, резерва и др., 
още повече, когато това се прави за сметка на хора в тежко социално 
положение, преди да бъдат положени съществени усилия за увеличаване на 
приходната част на бюджета, както и преди извършване на административна 
реформа, която да осигури бюджетни икономии.  
 
«Сиво законодателство» – отхвърлени законопроекти: 
 
Име и № на 
законопроекта: 

Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, 
№ 054-01-46  

Вносител/ Дата: Мая Манолова /ПГ на КБ/ и група н.п./ 13 май 2010 

Комисии: Водеща: Комисия по труда и социалната политика
Други: Комисия по правни въпроси 

Първо четене:  отхвърлен на 3.06.10 
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Приет/ Обн. ДВ:   

С проекта се предлагат следните основни промени: 
1. Премахване на ограничението до 6 месеца за заплащане на обезщетение от 
работодателя при незаконно уволнение на работник или служител. 
Обезщетение ще се дължи за времето, през което работникът или служителят е 
останал без работа до влизане в сила на съдебното решение, с което 
уволнението е признато за незаконно или на отмяната на заповедта за 
уволнение от работодателя. Регресна отговорност за изплащане на 
обезщетението при незаконно уволнение на работник или служител според 
предложението ще носят и лицата, които на законно или договорно основание 
представляват работодателя и са подписали акта за прекратяване на трудовото 
правоотношение. Виновните лица ще носят отговорност и тогава, когато 
загубили качествата си на длъжностни лица или представители на 
работодателя. Предлагат се аналогични промени и в Закона за държавния 
служител.  
2. Уреждане право на работодателя при определени условия да предостави на 
работниците неплатен отпуск, но срещу определено парично обезщетение. 
Предлага се от 1 януари 2010 г. до 31 декември 2011 г. при спиране на работа за 
повече от 15 работни дни по обективни причини и след консултации с 
представителите на синдикалните организации или с представителите на 
работниците и служителите работодателят да има право да предостави на 
работника неплатен отпуск за времето, докато трае престоят. За времето на 
отпуска на работника ще се изплаща обезщетение в размер на 1/2 от 
уговорените в индивидуалния трудов договор основно и допълнителни трудови 
възнаграждения с постоянен характер при пълно работно време. Този отпуск 
ще може да се предоставя наведнъж или на няколко пъти, но не за повече от 
три месеца годишно. Уредени са и случаите, при които по време на отпуска 
работникът или служителят прекрати трудовия си договор или сключи договор 
с друг работодател, както и при прекратяване на правоотношението от страна 
на работодателя. Предлагат се промени и в Кодекса за социално осигуряване, 
свързани с признаване на осигурителен стаж без да се правят осигурителни 
вноски – поради въвеждане на непълно работно време и за времето на описания 
неплатен отпуск.  
В мотивите си вносителите посочват, че предложеният законопроект е 
съобразен с антикризисните мерки на правителството и със заявените в тях 
намерения за съкращаване на разходи в публичния сектор. Доколкото същите 
включват основно съкращения на държавни служители и лица, заети в 
администрацията, е важно да бъдат разписани мерки, които да гарантират 
законността на предстоящите уволнения и отговорността на лицата, натоварени 
с тяхното извършване. На следващо място, вносителите подчертават, че 
потребностите на реалната икономика в условията на криза изискват 
законодателни промени, които да дадат възможност на фирмите да бъдат 
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гъвкави по отношение на наетия персонал. Това предполага както правото на 
работодателите да предоставят неплатен отпуск на работниците за определен 
период от време, така и правото на работниците на обезщетение за същия 
период и съответни осигурителни права.  
В мотивите се посочва още, че част от промените са подкрепени от МС в края 
на 2009 г., свързани са с конкретни текстове от Европейската социална харта 
(ревизирана), с друга част от предложенията ще се въведе персонална 
отговорност на лица, извършили незаконни уволнения и ще се преодолеят 
щетите за бюджета от тези нарушения.  

 

Оценка на Института за модерна политика :  

В условията на икономическа криза направените предложения са 
нецелесъобразни. Защитата на лицата, които са уволнени незаконно, е уредена 
по достатъчно адекватен начин в действащото законодателство. Отпадането на 6 
месечният срок за изплащане на обезщетение от работодателя при незаконно 
уволнение би довело до допълнителни бюджетни разходи. Предвидената 
регресна отговорност е несъотносима с принципите на трудовото 
законодателство. Предложението за обезщетение от работодателя при 
принудителен неплатен отпуск за работника и служителя би имало негативни 
последици – неизползване на тази правна възможност и прибягване до 
съкращение, което ще се отрази крайно негативно на безработицата в страната.  
 
«Прозрачно законодателство» – отхвърлени законопроекти: 
 
Име и № на 
законопроекта: 

Законопроект за изменение на Кодекса на труда,  
№ 054-01-44  

Вносител/ Дата: Емилия Масларова, Драгомир Стойнев /ПГ на КБ/ 12 май 2010 

Комисии: Водеща: Комисия по труда и социалната политика
Други: Комисия по правни въпроси 

Първо четене:  отхвърлен на 3.06.10 

Приет/ Обн. ДВ:   
 

С проекта се предлага право на намалено работно време, еднократно, в рамките 
до един месец от настаняването, да има и родител, чието дете е настанено в 
детска ясла. Предложението не включва забрана за намаляване на трудовото 
възнаграждение при ползване на това право.  

  

Оценка на Института за модерна политика :  
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Предложението е насочено към гарантиране на правата на детето 
(преодоляване на стреса от постъпване в детски ясли посредством създаване на 
условия за адаптация към новата среда чрез постепенно увеличаване времето на 
престой) и гарантиране на възможността родителят да полага грижи за детето 
си до 2 годишна възраст (чрез съдействие за процеса на адаптация в детските 
ясли), като едновременно с това упражнява правото си на труд.  С 
предложената промяна се създават по-големи гаранции за упражняване на 
прокламираните в чл. 47, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 48 от Конституцията на 
Република България права и задължения. В допълнение, предложението не 
създава съществени затруднения за бизнеса. Независимо от тези обстоятелства, 
законопроектът е отхвърлен.  
 
Име и № на 
законопроекта: 

Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално 
осигуряване, № 054-01-16      

Вносител/ Дата: МАРТИН ДИМИТРОВ, ВАНЬО ШАРКОВ, ДИМО ГЯУРОВ и ЦВЕТАН 
КОСТОВ / ПГ "Синята коалиция" /10 март 2010 

Комисии: Водеща: Комисия по труда и социалната политика
Други: Комисия по бюджет и финанси; Комисия по правни въпроси 

Първо четене:  отхвърлен на 3.06.10 

Приет/ Обн. ДВ:   

 
Име и № на 
законопроекта: 

Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за 
социално осигуряване, № 054-01-17     

Вносител/ Дата: МАЯ МАНОЛОВА и група народни представители / ПГ на КБ / 10 
март 2010 

Комисии: Водеща: Комисия по труда и социалната политика
Други: Комисия по бюджет и финанси; Комисия по правни въпроси 

Първо четене:  отхвърлен на 3.06.10 

Приет/ Обн. ДВ:   

 
Име и № на 
законопроекта: 

Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално 
осигуряване, № 054-01-19     

Вносител/ Дата: ЯНЕ ЯНЕВ и група народни представители /независими/ 17 март 2010 

Комисии: Водеща: Комисия по труда и социалната политика
Други: Комисия по бюджет и финанси; Комисия по правни въпроси 

Първо четене:  отхвърлен на 3.06.10 

Приет/ Обн. ДВ:   
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Трите законопроекта са внесени в отговор на възникналото противоречие 
относно Указание 24-00-7/25.02.2010 за дължими задължителни осигурителни 
вноски за държавно обществено осигуряване (ДОО) върху неначислени 
възнаграждение за лицата, упражняващи дейност по чл.4, ал.1. т.7 от Кодекса за 
социално осигуряване (КСО)8. Ето защо законопроектите се разглеждат заедно.  
1. Предложения на ПГ на Синята коалиция:  
Със законопроекта се предлага принципът на задължително осигуряване да 
бъде следният: 1) да има положен труд; 2) да бъде предвидено задължение за 
възнаграждение, за да има дължими осигуровки. Ако едно от тези условия не е 
налице, не би трябвало да се дължат осигуровки. 
2. Предложения на ПГ на Коалиция за България:  
Със законопроекта се предлага едно лице, което е едновременно управител и 
съдружник в търговско дружество, да се осигурява в качеството му на 
управител, само когато дружеството му дължи възнаграждение за неговите 
управленски функции. В останалите случаи, когато такова възнаграждение не е 
уговорено, управителят трябва да се осигурява само в качеството му на 
съдружник като самоосигуряващо лице. Целта е по този начин да се избегне 
плащането на осигурителни вноски за възнаграждения, които реално не са 
дължими и изплатени на съответния управител. 
3. Предложения на независими народни представители (РЗС) 
Законопроектът предлага промени в два аспекта: 
1) премахване на хипотезата за двойно осигурително облагане на лицата, които 
са едновременно управители и съдружници в търговски дружества в случаите, в 
които не е сключен договор за управление и контрол и те самите упражняват 
управленска дейност без възнаграждение. 
2) изменение, касаещо осигуряването на държавните служители, на 
магистратите и на някои категории работещи в системата на съдебната власт, 
въоръжените сили, МВР, ДАНС, Гражданска защита и др. Според досегашната 
практика осигурителните вноски на държавно обществено осигуряване за тези 
категории лица са за сметка на държавата. Според вносителите тази норма не е 
достатъчно прецизно формулирана по отношение на държавните служители и 
не е изрично залегнала в Кодекса за социално осигуряване, което може да 
служи като основа за противоречиви тълкувания, а понякога и за спекулации. 

Оценка на Института за модерна политика :  

 
Имайки предвид създалата се конфликтна ситуация и разбираемото 
обществено напрежение около хипотезата определен кръг засегнати лица да 
бъдат обект на двойно облагане, Институтът за модерна политика приема като 

                                                 
8 Непосредствено след внасянето на законопроектите в деловодство на НС НАП издава Указание № 24-
00-10/10.03.2010 относно допълнение към Указание 24-00-7/25.02.2010 за дължими задължителни 
осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване (ДОО) върху неначислени възнаграждение за 
лицата, упражняващи дейност по чл.4, ал.1. т.7 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) 
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положителна стъпка своевременната реакция на три политически сили в опит 
за допълнително законово „подплътяване” на избягването на двойното 
облагане. Институтът оценява позитивно бързата реакция и инициирането на 
градивен дебат в ресорната комисия и в парламентарна зала. Въпреки че към 
днешна проблемът вече е преодолян чрез издаването на допълнително 
указание от НАП, вземайки предвид, че указанията на НАП в тази сфера имат 
задължителен характер, необходимо е максимално прецизиране на 
нормативната уредба, което да препятства възможността за превратно 
тълкуване и прилагане на законовите разпоредби. Би било добре да се 
прецизират правомощията на изпълнителния директор на НАП по 
отношение на издаваните указания. 
По второто предложение, направено от независими депутати от РЗС, 
Институтът за модерна политика смята, че в контекста на действащото 
законодателство не съществува нормативно основание за подобни промени, тъй 
като този ангажимент на държавата е уреден в редица други нормативни 
актове. По-целесъобразни биха били усилията за осъществяване на 
административната реформа чрез съкращаване на цялостната издръжка на 
администрацията и въвеждането на механизми за по-ефективно и насочено към 
гражданите административно управление, схеми на гъвкаво заплащане, пряко 
обвързано с резултатите, въвеждане на стимули за привличане и задържане на 
квалифицирани кадри и пр.  
 
 
„Прозрачно законодателство” –  приети закони: 
 
Име и № на 
законопроекта: 

Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 002-01-38 

Вносител/ 
Дата: Министерски съвет /12 май 2010 

Комисии: Водеща: Комисия по труда и социалната политика
Други: Комисия по правни въпроси 

Първо четене:  3.06.10 

Приет/ Обн. 
ДВ: 23 юни 2010 

 
Предлагат се следните основни промени: 
1. По повод ползването на платения годишен отпуск. Предлагат се 
промени в ползването на платения годишен отпуск в рамките на календарната 
година, за която той се полага. За целта в началото на всяка календарна година 
работодателят ще утвърждава график за ползването на платения годишен 
отпуск след консултации със синдикалните организации и представителите на 
работниците и служителите. В случай че в периода, посочен в графика, 
работникът или служителят се намира в друг отпуск, той може да ползва 
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полагащия му се платен годишен отпуск по друго време в рамките на същата 
календарна година. Уреждат се хипотезите на предоставяне на платен годишен 
отпуск от работодателя без писмено искане или съгласие от страна на 
работника или служителя. За да бъде осигурена възможност за ползване на 
отпуска в рамките на календарната година отпада изискването най-малко 
половината от отпуска да се ползва наведнъж през календарната година, за 
която се полага. Отменя се разпоредбата, позволяваща отлагане ползването на 
платения годишен отпуск по искане на работника или служителя със 
съгласието на работодателя, както и възможността неизползваният размер на 
платения годишен отпуск да се използва от работника или служителя до 
прекратяване на трудовото правоотношение с работодателя. Като основания за 
отлагане на ползването се определят: а) важни производствени причини, 
поради които работодателят може да отложи за следващата календарна година 
ползването на част от платения годишен отпуск в размер не повече от 10 
работни дни; б) ползване на друг вид отпуск от служителя - за временна 
неработоспособност, за бременност, раждане и осиновяване или за отглеждане 
на малко дете. В този случай платеният годишен отпуск се ползва наведнъж в 
календарната година, в която е отпаднала причината за неползването му. 
Предлага се, също, неизползваният до 1 януари 2010 г. платен годишен отпуск 
за предходни календарни години да може да се ползва само до 31 декември 2011 
г. От 1 януари 2012 г. при прекратяване на трудовото правоотношение 
работникът или служителят ще има право на парично обезщетение за 
неизползвания платен годишен отпуск само за текущата година, както и за 
неизползвания отпуск, отложен при описаните по-горе обстоятелства. 
Аналогични промени се предвиждат и в Закона за държавния служител.  
2. Относно въвеждането на непълно работно време от работодателя. 
Предлага се допълнение, според което от 1 януари 2010 г. до 31 декември 2010 г. 
периодът, за който се въвежда непълното работно време да може да бъде 
удължен с още три месеца при условие, че работодателят ползва мерки за 
запазване на заетост, финансирани от републиканския бюджет и/или 
Оперативната програма “Развитие на човешките ресурси”. В тези случаи, ако в 
месеца, следващ периода, за който е въведено непълно работно време, 
трудовото правоотношение на работника или служителя се прекрати, 
обезщетенията за прекратяването се определят от уговорените в трудовия 
договор основно и допълнителни трудови възнаграждения с постоянен 
характер. Независимо от въвеждането на непълно работно време, трудовият 
стаж ще се признава изцяло.  
3. Относно изменение на мястото и характера на работа. Предвижда се 
до 31 декември 2011 г. периодът, за който работодателят може да възлага на 
работника или служителя да извършва временно друга работа в същото или в 
друго предприятие, но в същото населено място или местност, да може да бъде 
удължен с още 45 календарни дни през една календарна година. За по-дълъг 
период ще бъде търсено съгласие на служителя.  
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4. Относно принудителното ползване на неплатен отпуск. Предлага се 
до 31 декември 2010 г. при намаляване обема на работа работодателят да може 
да предостави неплатен отпуск на работника или служителя и без негово 
съгласие в размер до 60 работни дни през календарната година при условие, че 
преди това е било въведено непълно работно време и през същия период са 
ползвани мерки за запазване на заетост, финансирани от републиканския 
бюджет и/или Оперативната програма “Развитие на човешките ресурси”. Този 
неплатен отпуск ще се признава за трудов стаж. Здравноосигурителните вноски 
ще са за сметка на работодателя.  
5. Относно прекратяване на трудовия договор от работника или 
служителя без предизвестие. Предлагат се нови основания за прекратяване: а) 
когато работодателят преустанови дейността си – т.е. фактическо прекратяване 
дейността за повече от 15 работни дни, без да е обявен престой или спиране на 
работа поради технологични причини или производствена необходимост; б) 
когато работодателят е предоставил неплатен отпуск на работника или 
служителя без негово съгласие. Въвеждат се нови разпоредби за случаите на 
прекратяване на трудовия договор поради преустановяване на дейността на 
работодателя. Когато работникът или служителят не може да подаде 
писменото си заявление за прекратяване на трудовия договор, тъй като 
официални представители на работодателя не могат да бъдат намерени на 
адреса на управление, заявлението може да се подаде в инспекцията по труда 
по седалището или адреса на управление на работодателя. Ако след проверка, 
извършена съвместно от контролните органи на инспекцията по труда, 
Националния осигурителен институт и Националната агенция за приходите, се 
установи, че действително работодателят е преустановил дейността си, 
трудовият договор ще се счита прекратен от датата на завеждане на заявлението 
в инспекцията по труда.   
6. За дейността на синдикалните организации. Въвежда се в задължение 
не само за държавните органи и работодателите, но и за органите на местно 
самоуправление да създават условия и да съдействат на синдикалните 
организации за осъществяване на тяхната дейност, включително чрез 
безвъзмездно предоставяне за ползване движими и недвижими имоти, сгради, 
помещения и други материални условия, необходими за изпълнение на 
техните функции. 
7. Относно контрола за спазване на трудовото законодателство. 
Предлага се въвеждане на задължение за работодателя да държи на 
разположение на контролните органи в предприятието, в неговите поделения, 
обекти и работни площадки, както и на други места, на които се полага наемен 
труд, екземпляр от правилника за вътрешния трудов ред и документи, свързани 
с разпределението на работното време и организацията на работа. 
Работодателят е длъжен писмено да определи длъжностни лица, които да го 
представляват пред контролните органи на инспекцията по труда. 
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8. Във връзка с отговорността за маловажно нарушение се предвижда 
имуществена санкция и за работодателя (в размер от 100 до 300 лв.), освен за 
виновното лице, извършило нарушението (в размер от 50 до 100 лв.). Тези 
санкционни разпоредби ще се прилагат и в случаите на нарушения на 
изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд.  
9. Премахване на някои социални придобвки на държавните 
служители. Предвижда се за 2010 г. на държавните служители да не се 
предоставя представително облекло. 
 

Оценка на Института за модерна политика :  
 
Институтът за модерна политика оценява като оправдани и социално 
балансирани предложените законодателни мерки за въвеждане на по-гъвкав 
подход при уреждане на трудовите правоотношения между работодател и 
служител. В тази връзка, с оглед редуциране на рисковете от повишаване на 
безработицата са позитивни промените, свързани с увеличаване срока за 
въвеждане на непълно работно време и увеличаването на срока за 
принудително използване на неплатен отпуск като временна антикризисна 
мярка. Трябва да се насърчава възприемането на по-гъвкави модели на 
заплащане и на формиране на работното време по принцип, както и общото 
намаляване на данъчно-осигурителната тежест. По-ниските социални разходи, 
изплащани ежемесечно от фирми и граждани, биха имали очевидно 
стимулиращ ефект както срещу намаляването на заетостта, така и в полза на 
„излизането на светло” на редица пазарни участници. В крайна сметка, 
икономическата криза освен сериозни текущи проблеми, създава и редица 
възможности за провеждане на крайно необходими реформи. 
По отношение на измененията по повод ползването на платения годишен 
отпуск, по принцип се оценява положително идеята чрез предлаганите мерки 
да се спре с порочната практика платеният годишен отпуск да се третира 
единствено като тринадесета заплата, каквато очевидно не е. Платеният 
годишен отпуск е право на служителите да почиват, а не задължение на 
работодателите да изплащат допълнителни възнаграждения. Въпреки това 
обаче трябва да се отбележи, че самоцелното приемане на предложените 
промени, без реализирането на съпътстващи реформи при регламентиране на 
взаимоотношенията работодател-служител, могат да доведат до нежелано 
напрежение и едностранно извиване на ръце от страна на работодателите. 
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б) Права на потребителите: 
 
„Прозрачно законодателство” – на етап „обсъждане”: 
 
Име и № на 
законопроекта:  

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за 
потребителския кредит, № 054-01-45 

Вносител/ Дата: Мартин Димитров /ПГ "Синята коалиция"/, Стоян Мавродиев /ПГ на ПП 
ГЕРБ/ 13 май 2010 

Комисии: Водеща: Комисия по икономическата политика, енергетика и туризъм 
Други: Комисия по правни въпроси 

Първо четене:  27.05.10 

Приет/ Обн. ДВ:  
 
Със законопроекта се предлага допълване на легалната дефициния на 
понятието „референтен лихвен процент”. Предложението включва както 
референтният лихвен процент, така и методологията, по която лихвения 
процент се изчислява от кредитора, да бъдат достъпни на Интернет страницата 
на кредитора.    

Оценка на Института за модерна политика   

 
Законопроектът цели да увеличи прозрачността и публичността на работата на 
финансовата институция. 
 
 
в) Защита на правата на отделни социални групи: 
 
«Сиво законодателство» – на етап обсъждане: 
 
Име и № на 
законопроекта:  

Законопроект за изменение и допълнение на Закона 
собствеността и ползването на земеделските земи, № 054-01-29 

Вносител/ Дата: Десислава Танева, Димитър Аврамов и Стоян Гюзелев /ПГ на ПП ГЕРБ/, 
31 март 2010 г. 

Комисии: Водеща: Комисия по земеделието и горите
Други: Комисия по правни въпроси 

Първо четене:  24.06.10 

Приет/ Обн. ДВ   
 
С този законопроект се предлага създаването на нов чл. 4а в Закона за 
собствеността и ползването на земеделски земи, с който се въвежда правото на 
пръв купувач в полза арендаторите и наемателите по дългосрочни договори 
над 4 години. Създава се задължение за собственика на земеделска земя да 
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предложи земята при същите условия първо на дългосрочния ползвател и едва 
ако той не приеме предложението - да сключи договор с третото лице. 
Вносителите обосновават предложението си с проблемите на ползвателите по 
идентифицирането в обичаен срок на новия собственик, което затруднява 
очертаването на земите за подпомагане. Според тях новият текст дава 
възможност на ползвателите да комасират земите за ползване и е стъпка за 
разрешаване на проблема с разпокъсването на земеделските земи в страната. 
 

Оценка на Института за модерна политика :   

 
Предлаганата разпоредба ограничава правото на собственост и създава 
привилегия за определена група граждани. Неприкосновеността на частната 
собственост е конституционно закрепен принцип, който предполага не само 
защита срещу преки посегателства, но и защита срещу въвеждани от държавата 
условия за разпореждане с частната собственост. Конституционните гаранции 
за частната собственост и нейната конституционна защита позволяват на 
собственика да се ползва свободно и необезпокоявано от собствеността си, както 
и да се разпорежда с нея. 
 
 
 „Прозрачно законодателство” – на етап „обсъждане”: 
 
Име и № на 
законопроекта: 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за 
храните, № 054-01-13   

Вносител/ Дата: Ваньо Шарков /ПГ "Синята коалиция"/ и група н.п./ 24 февруари 
2010 

Комисии: Водеща: Комисия по земеделието и горите
Други: Комисия по правни въпроси 

Първо четене:  16.06.10 

Приет/ Обн. ДВ:   
 
Със законопроекта се предлага по-рестриктивен режим относно храните, 
съдържащи ГМО, а именно: 
1. Забранява се влагането на продукти и съставки, съдържащи ГМО, при 
производство на детски храни, както и се въвежда забрана за 
разпространението и продажбата на храни и хранителни продукти, 
съдържащи ГМО в детски ясли, детски градини, училища и търговската мрежа 
около тях (в радиус от 100 метра). 
2. Въвежда се правило продажбата на храни и хранителни съставки, 
съдържащи ГМО да се осъществява на отделни и ясно обозначени търговски 
площи (щандове, рафтове, витрини и др.). 
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3. Предлага се осигуряване на публичност на дейността на Комисията по 
нови и генетично модифицирани храни към министъра на здравеопазването 
посредством поддържане на електронен регистър за дейността й в интернет 
страницата на Министерството на здравеопазването.  
4. Предлага се обозначенията (надписите) върху етикетите на стоките, 
указващи, че храните или хранителните продукти съдържат или се състоят от 
ГМО, да бъдат с размер не по – малък от 25 % от опаковката. 
5. Предлага се съществено завишаване на санкциите при нарушения на 
закона относно производството и продажбата на нова храна или нова 
хранителна съставка, генетично модифицирана храна, ГМО за използване във 
или като храна или храна, съдържаща съставки, произведени от ГМО. 
 

Оценка на Института за модерна политика :  

Предложените промени съдействат за осигуряване на по-голяма защита на 
децата от въздействието на ГМО, както и за повишаване на информираността 
на потребителите относно предлаганите на пазара храни и продукти, 
съдържащи или състоящи се от ГМО. Буди недоумение фактът, че внесеният на 
24 февруари т.г. законопроект е разгледан на първо четене от парламента едва 
на 16.06.2010 г.  

 
 

Име и № на 
законопроекта: 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за храните, № 
054-01-28  

Вносител/ Дата: Десислава Танева, Димитър Аврамов и Стоян Гюзелев (ПГ на ПП ГЕРБ)/ 
30 март 2010 

Комисии: 
Водеща: Комисия по земеделието и горите
Други: Комисия по правни въпроси; Комисия по здравеопазването; 
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове 

Първо четене:  16.06.10 

Приет/ Обн. ДВ:   
 

С проекта се предлагат следните основни промени относно храните, 
съдържащи ГМО: 
1. Относно етикетиране на храните със съдържание на ГМО: Предлага се в 
случаите, когато храна съдържа или се състои от ГМО в съотношение над 
допустимата прагова норма (определена в регламент на Европейския 
парламент и на Съвета), видът, количественото съдържание и уникалният 
идентификатор на ГМО задължително да се изписват на опаковката с размер не 
по-малък от 25% от опаковката, с главни букви, с контрастен на останалата част 
от текста цвят.  
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2. Относно регистрация на обекти за производство и търговия с храни: 
Предлага се за извършване на регистрация на обектите да се подава и 
декларация по образец, удостоверяваща ще бъдат ли влагани съставки и 
добавки в храната, както и компоненти на дадена съставка, и вещества, които 
присъстват в крайния продукт, макар и в променена форма, произведени от 
ГМО при производство на храни и ястия в обекта. Тази информация да 
подлежи на вписване в регионалните регистри на обектите за производство и 
търговия с храни, водени от РИОКОЗ, съответно РВМС. Въвежда се задължение 
за производителите и търговците на храни да уведомяват писмено РИОКОЗ, 
съответно РВМС, при промяна в декларираните обстоятелства. 
3. Относно контрола върху съдържанието на ГМО в храните при 
производството и търговията с храни: Във връзка с осигуряването на 
възможност за проследяване на храните и на всички други вещества, 
предназначени за влагане или за които се предполага, че ще бъдат вложени в 
храни, на всички етапи на производство, преработка и дистрибуция, 
производителите и търговците на храни се задължават да изискват и 
съхраняват резултати от лабораторни анализи на доставените храни и 
влаганите съставки и добавки в храната, както и компоненти на дадена съставка, 
и вещества, които присъстват в крайния продукт, макар и в променена форма 
за наличие на ГМО. Операторите вземат проби с цел удостоверяване на 
съответствието със заявената информация в декларацията, подадена в РИОКОЗ, 
съответно РВМС.  
4. Относно пускането на пазара на генетично модифицирани храни, 
съдържащи или състоящи се от ГМО: Регламентираното в действащия закон 
задължение на производителите и търговците на генетично модифицирани 
храни, съдържащи или състоящи се от ГМО, да предоставят на купувачите 
информацията, че храната съдържа или се състои от ГМО, както и уникалния 
код на ГМО, в писмен вид, се допълва с изискване тази информация да се 
предоставя в придружаващите партидата документи и на етикета на продукта. 
5. Относно вноса на храни: Въвежда се задължение при внос на храни, 
съдържащи или състоящи се от ГМО, вносителят да вписва информацията в 
придружаващите партидата документи и да представя резултатите от 
лабораторния анализ за вида и количественото съдържание на ГМО. 
Предложените промени се мотивират с изискванията на Регламент (ЕО) 
№ 1830/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 
година относно проследяването и етикетирането на генетично модифицирани 
организми и проследяването на храни и фуражи от генетично модифицирани 
продукти и за изменение на Директива 2001/18/ЕО.   

Оценка на Института за модерна политика :  
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Предложените промени съдействат за осъществяване на по-стриктен контрол 
при производството и търговията с храни и повишаване на информираността 
на потребителите относно предлаганите на пазара храни и продукти, 
съдържащи или състоящи се от ГМО. 

 
 
Име и № на 
законопроекта: 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и 
телевизията, № 054-01-48  

Вносител/ Дата: Даниела Миткова, Йоана Кирова, Диан Червенкондев /ПГ на ПП ГЕРБ/ 14 
май 2010 

Комисии: 
Водеща: Комисия по културата, гражданското общество и медиите
Други: Комисия по правни въпроси; Комисия по образованието, науката и 
въпросите на децата, младежта и спорта 

Първо четене:   

Приет/ Обн. ДВ:   

 
С проекта се предлага създаване на нова разпоредба в закона, съгласно която 
доставчиците на медийни услуги са длъжни да не допускат участие на деца в 
предавания, които са неблагоприятни за тяхното физическо, психическо, 
нравствено, интелектуално и социално развитие. За нарушение на тази 
разпоредба  на доставчиците на медийни услуги се налага имуществена 
санкция в размер от 15 000 до 30 000 лв., а при повторно нарушение 
имуществената санкция е в размер от 40 000 до 60 000 лв. 
Предложението се мотивира с необходимостта за бърз и адекватен отговор на 
отрицателните обществени реакции, предизвикани от участието на деца в 
предавания, които поставят въпроса доколко се спазват правата и интересите на 
децата и как това участие се отразява на нормалното им физическо, психическо 
и умствено развитие. Привеждат се аргументи от доклад от октомври 2008 г. на 
Комитета за правата на детето към Организацията на обединените нации и 
отправените от комитета препоръки.  
 

Оценка на Института за модерна политика :  

Със законопроекта се гарантират правата на децата и се предотвратява 
опасността от незаконна намеса в техния личен живот. 

 
 

„Сиво законодателство” – оттеглен законопроект: 
 

Име и № на 
законопроекта: 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане 
на земеделските производители, № 054-01-26 

Вносител/ Дата: Десислава Танева, Стоян Гюзелев, Юлиана Колева /ПГ на ПП ГЕРБ/26 март 
2010 
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Комисии: Водеща: Комисия по правни въпроси 
Други: Комисия по земеделието и горите 

Първо четене:  Оттеглен на 26.04.10 

Приет/ Обн. ДВ:   
 

В оттегленото предложение беше предвидено оспорването на актовете на 
Разплащателната агенция пред по-горестоящия административен орган да е 
абсолютна процесуална предпоставка за съдебно оспорване. Предлагаше се и 
възможност пред министъра на земеделието и храните да бъде оспорена 
единствено законосъобразността на административния акт, не и неговата 
целесъобразност. Като непроизнасянето на по-горестоящия административен 
орган в рамките на 14 дни се смята за потвърждение на административния акт в 
оспорената част. От мълчаливия отказ започва да тече 30-дневен срок за 
оспорване на акта пред съда, който е преклузивен, т.е. след изтичането му за 
земеделския производител отпада възможността да оспори акта.  
 

Оценка на Института за модерна политика :  

Възможно е със закон да се въведе изискване оспорването по административен 
ред да е задължителна предпоставка за оспорването пред съда. Но с оттегления 
законопроект бяха въведени необосновани ограничения, напр. оспорване само 
на законосъобразността на акта. Не беше обезпечено реалното прилагане на 
новата процедура, министерство на земеделието и храните няма капацитет да 
отговори в 14 - дневен срок и това би довело до допълнително натоварване на 
административните съдилища и удължаване на сроковете за произнасяне. 
Въвеждането на 30 – дневния преклузивен срок, който започва да тече след 
мълчалив отказ, създава реална опасност голяма част от гражданите да бъдат 
лишени от правото да оспорят административния акт пред съда. 

 
 

5. Наблюдавани законодателни инициативи, които засягат 
принципите на добро управление. 
 
а) В сферата на здравеопазването: 
 
„Сиво законодателство” - приети закони: 
 
Име и № на 
законопроекта: 

Законопроект за изменение на Закона за контрол върху 
наркотичните вещества и прекурсорите, № 054-01-27      

Вносител/ Дата: Цецка Цачева, Лъчезар Иванов /ПГ на ПП ГЕРБ/ 29 март 2010 

Комисии: Водеща: Комисия по здравеопазването
Други:  
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Първо четене:  01.04.10 

Приет/ Обн. ДВ:  01.04.10/ обн., ДВ., бр. 29/2010 г. 

 
Предлага се отмяна на поправката в Закона за контрол върху наркотичните 
вещества и прекурсорите (ЗКНВП), обн., ДВ, бр. 23 от 2010 г. относно легалната 
дефиниция на понятието „непряка реклама” и връщане на дефиницията, обн., 
ДВ, бр. 22 от 2010 г.  
Волята на Комисията по здравеопазване, инкорпорирана в доклада за второ 
четене на промените в ЗКНВП и на народните представители при разглеждане 
на законопроекта в пленарна зала е да се въведе дефиниция на „непряка 
реклама”, която да изключва възможността за реклама върху стоки и рекламни 
продукти на всяка форма търговско послание, съобщение,  препоръка  или   
действие,   която   използва   име   и/или изображение, представляващо или 
наподобяващо наркотично вещество. Текст в посочения смисъл е обнародван в 
Държавен вестник, бр. 22 от 2010 г. от 19.03.2010 г.  
В брой 23 на Държавен вестник от същата дата, обаче, е обнародвана поправка в 
дефиницията, която изключва от обхвата на забраната за реклама върху стоки и 
продукти използването на изображение, представляващо или наподобяващо 
наркотични вещество, както и на наименования, наподобяващи наркотични 
вещества.  
 

Оценка на Института за модерна политика :  
 
Безспорно предложеното изменение се налага с цел действащата норма да 
отговаря на действителната воля на Народното събрание. Тази промяна, обаче, 
е в резултат на неколкократно опорочаване на процедурата по приемане на 
законопроект и неговото обнародване и макар че възстановява правния ред, не е 
в състояние да „реабилитира” извършените правонарушения, а именно: 
1. По процедура: 
Според вносителите на настоящия законопроект, при разглеждането на второ 
четене на Законопроекта за изменение и допълнение на ЗКНВП в пленарно 
заседание, проведено на 05.03.2010 г., на гласуване е бил предложен текстът, 
който е инкорпориран в доклада на водещата комисия и отразява 
действителната воля на депутатите. С този текст е била подписана от 
председателя на НС и стенограмата от заседанието, със същия текст ЗИД на 
ЗКНВП е бил изпратен за обнародване в Държавен вестник, както и на 
Президента на републиката, който е издал Указ за обнародване на приетия 
закон. Според опозицията в парламента, обаче, в зала е бил прочетен друг текст 
(а именно – на поправката, обн, ДВ, бр. 23 от 2010), който не е бил 
инкорпориран в доклада на водещата комисия. Опозицията навежда като 
аргумент звуковия запис от пленарното заседание. Според опозиционните 
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депутати от тук са произтекли следните последици: а) народните 
представители са били подведени, като са считали, че приемат текста, 
подкрепен от комисията, но всъщност са гласували различен текст; б) за 
обнародване в Държавен вестник (и обнародван в бр. 22 от 2010 г.) и на 
президента е изпратен ЗИД на ЗКНВП с текст, който отговаря на 
действителната воля на депутатите, но не отговаря на гласувания в пленарна 
зала такъв. И вносителите на настоящия законопроект потвърждават, че в  ДВ, 
бр. 23 от 19.03.2010 г., е публикувана поправка на цитирания текст, за която 
председателят на НС не е издавал разпореждане или искане за поправка.  
Въпреки това, поправката е произвела правно действие и поради това 
анулирането на нейното действие трябва да се направи чрез приемане на 
съответен закон за изменение на Закона за контрол върху наркотичните 
вещества и  прекурсорите. Опозицията, която поддържа становището на 
вносителите в тази част, обаче твърди, че поправката наистина инкорпорира 
текста, който е изчетен от парламентарната трибуна и който депутатите са 
били подведени да подкрепят. 
 

 
II. По същество: 
Очевидна е волята на депутатите в парламента да се въведе дефиниция на 
„непряка реклама”, която да изключва възможността за реклама върху стоки и 
рекламни продукти на всяка форма търговско послание, съобщение,  
препоръка   или   действие,   която   използва   име   и/или изображение, 
представляващо или наподобяващо наркотично вещество. Обнародваната в 
Държавен вестник бр. 23 от 2010 г. поправка, която е станала действаща норма, 
обаче, позволява реклама, при която да се използват наименования, 
наподобяващи наркотични вещества, включително и изображения на 
наркотични вещества или изображения, наподобяващи наркотични вещества.  
Тази норма защитава явно лобистки интереси и не е в обществен интерес.  
 
 
б) Икономика и финанси: 
 
„Сиво законодателство” - приети закони: 
 
Име и № на 
законопроекта: 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Комисията 
за финансов надзор, № 054-01-35 

Вносител/ Дата: Стоян Мавродиев /ПГ на ПП ГЕРБ/ и група н.п./ 21 април 2010 

Комисии: 

Водеща: Комисия по икономическата политика, енергетика и 
туризъм
Други: Комисия по бюджет и финанси; Комисия по правни въпроси; 
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове 

Първо четене:  5.05.10 
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Приет/ Обн. ДВ:  26.05.10/ обн., ДВ, бр. 43/2010 г. 

 
С проекта се предлагат изменения в няколко основни направления: състав и 
функции на Комисията за финансов надзор (КФН), статут и правомощия на 
Съвета за финансова стабилност (СФС), координация и сътрудничество между 
регулаторните органи, защита на потребителите на финансови услуги, както и 
изменения, свързани с европейките регулации. 
Основните промени са следните:  
1. Състав, функции и правомощия на КФН: 
 Предвижда се съставът на комисията да се редуцира от 7 на от 5 членове с 

мандат 5 години. Завишават се изискванията към лицата, които могат да бъдат 
избирани за членове на комисията и с цел независимост и безпристрастност се 
предлага членовете на комисията, а и нейните служители, да не могат да 
притежават право на глас в общото събрание или участие в капитала на 
поднадзорно лице. Запазва се механизмът на конституиране на комисията 
посредством избор от Народното събрание, но за да се избегне в бъдеще 
възможността за предсрочна подмяна или за вакуум в надзора се предлага 
изборът на нови членове да се осъществява не по-рано от два месеца и не по-
късно от един месец преди изтичането на мандатите на действащите. В 
преходните и заключителни разпоредби се предвижда Народното събрание да 
избере нов състав на комисията с нов 5 годишен мандат в срок от две седмици 
след влизане на закона в сила. 
 Запазват се сегашните ресори на заместник - председателите и 

функциите на председателя, като намаляването на състава засяга останалите 
трима членове без конкретни ресори. На четвъртия член на комисията се 
възлагат нови функции в две направления: а) да съдейства за ефективна и 
действена защита на интересите на потребителите на финансови услуги; и б) да 
подпомага дейността на комисията във връзка с анализа на състоянието, 
тенденциите и стабилността на финансовите пазари, както и по 
идентифициране и управление на системните рискове.  
 Като изрична и основна функция на комисията се предлага 

разработването на правила и системи за управлението на рисковете на 
финансовите пазари.  
Предложението се мотивира с Решение No 870 на Министерския съвет от 10 
ноември 2009 г. за оптимизиране на състава и мандата на независимите 
регулаторни органи. Според мотивите промяната се налага както от 
необходимостта за намаляване на разходите и облекчаване на държавния 
бюджет в условията на икономическа и финансова криза, така и с оглед анализа 
на законовите функции, правомощия и практиката на комисията до момента. 
Според вносителите нормалното функциониране на надзора, включително при 
заложените в настоящия законопроект нови функции и правомощия, може 
успешно да се извърши от петима души. Вносителите мотивират направените 
предложенията и с препоръките на доклада „Ларозиер” от 2009 год. към 
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Европейската комисия относно новата структура на финансовия надзор на 
европейско и национално ниво. В доклада се констатира, че финансовата 
регулация и надзор глобално и в частност в ЕС са твърде неадекватни и са 
необходими неотложни действия за тяхното подобряване, а превенцията на 
бъдещи финансови кризи следва да бъде основен приоритет на държавите - 
членки и техните регулаторни органи.  
2. Защита на потребителите на финансови услуги 

 Предвижда се възлагане на четвъртия член на конкретни функции по 
жалби на граждани и организации срещу действия или бездействия на 
поднадзорните лица, като същите ще се разглеждат координирано с ресорния 
заместник - председател. Жалбите следва да бъдат анализирани, а при 
констатирани некоректни практики, неблагоприятни тенденции и рискове, да 
се предлагат конкретни превантивни и последващи мерки за предотвратяване и 
решаване на проблемите, с които се сблъскват гражданите, които ползват 
услугите на застрахователи, инвестиционни посредници, пенсионни и здравни 
фондове. 

 Предлага се в тримесечен срок от влизане в сила на закона заварените 
поднадзорни лица да предоставят на комисията информация относно 
действителните им собственици, а комисията от своя страна да направи тази 
информация публична. Комисията ще има възможност да наложи 
съществуващите и в момента в съответните нормативни актове принудителни 
административни мерки спрямо поднадзорните лица, които не предоставят 
тази информация.  

 За всички нови лицензионни производства, със съответните изменения на 
секторните закони (Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за 
публичното предлагане на ценни книжа, Закона за здравното осигуряване, 
Кодекса за застраховане и Кодекса за социално осигуряване), се въвежда 
изискване към лицата, които желаят да получат лиценз, да разкрият 
действителните собственици на акционерите, които притежават 
квалифицирано участие - 10 и над 10 на сто от правата на глас в общото 
събрание. С оглед защита на обществения интерес и недопускане на 
нестабилност на финансовата система, се предвижда възможността комисията 
да откаже издаване на лиценз, ако не могат да бъдат идентифицирани 
действителните собственици на акционерите, притежаващи квалифицирано 
участие. Предложените промени се мотивират с предвидените правомощия на 
БНБ и изискванията към заявителите, разписани в Закона за кредитните 
институции и Наредба № 2 на БНБ за лицензиите, одобренията и 
разрешенията, издавани от БНБ по Закона за кредитните институции.   

 Отново по аналогия на правомощията на управление „Банков надзор” на 
БНБ и в съответствие с Директива 2007/44/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от 05.09.2007 г., се доразвива задължението на надзорния орган при 
лицензионното производство, както и при последващо придобиване на 
квалифицирано участие в поднадзорните лица, да провери доколко заявителят 
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е подходящ и надежден, с оглед на неговата репутация, опит и финансова 
стабилност. 
3. Координация и сътрудничество между регулаторните органи 
 Разширяване на сътрудничеството с БНБ, включително чрез въвеждане на 

възможността за извъшване на съвместни проверки на банки или други 
финансови институции, които са поднадзорни лица на комисията и 
Българската народна банка. 
 С цел подобряване ефективността на надзора се предвижда засилване на 

координацията между КФН и другите органи и институции като ДАНС, КЗК, 
МВР, чужди финансови регулатори и т.н.   
4. Съвет за финансова стабилност 
 Предлага се значително разширяване на функциите и целите на съвета, 

като му се вменява да:  
А) координира политиката за осигуряване на устойчиво развитие на 
икономиката и за гарантиране на сигурността, стабилността и развитието на 
финансовите пазари;  
Б) наблюдава и управлява системните рискове в икономиката и финансовата 
система и при необходимост предлага конкретни мерки; 
В) координира политиката във връзка с приемането на Република България в 
Европейския валутен механизъм и Европейския икономически и паричен съюз. 
Г) съдейства за изграждането на обща политика, сътрудничество и 
координация между действията на членовете на съвета при упражняването на 
надзор върху поднадзорните им лица. 
 Запазва се възможността по покана на съвета в работата му да участват и 

съответните подуправители на БНБ, членове на КФН, министри, 
председателите на парламентарните комисии по бюджет и финанси и 
икономическа политика, синдикати, работодатели, както и други държавни 
органи имащи отношение към финансовата система и икономиката на 
страната. 
5. Тарифа на КФН 
 Предлага се първоначалните и годишните такси, които ще се заплащат от 

контролираните лица да се регламентират в тарифа на МС, приета по 
предложение на комисията. Към момента размерът на таксите е определен в 
приложение към закона и така всяка промяна на таксите е обвързана с 
изменение на закона. 
6. Компетентен орган по приложение на Регламент (ЕО) № 1060/2009 на 
Европейския парламент и на Съвета от 16.09.2009 г. относно агенциите за 
кредитен рейтинг: 
 Предложени са и изменения, с които се определя Комисията за финансов 

надзор и нейният заместник - председател, ръководещ управление „Надзор на 
инвестиционната дейност”, за компетентни органи по прилагането на 
Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 
16.09.2009 г. относно агенциите за кредитен рейтинг. Посоченият нормативен 
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акт е с пряко приложение и следователно не трябва да се въвежда в българското 
законодателство, като България има задължение единствено да посочи 
компетентния орган, който ще го прилага. 
 

Оценка на Института за модерна политика : 

 
1. Относно състава и функциите на Комисията за финансов надзор: 
Правителството (което и да е то) се ръководи преди всичко от политическия 
цикъл и съобразените със срока на мандата му политически интереси. Ето 
защо, надзорните органи са с по-дълги и не съвпадащи с правителствения 
мандати и не е в съответствие с принципите на добро управление нов кабинет 
да се възползва от правото си да прекратява предсрочно мандата на независим 
регулаторен орган (освен, разбира се, в следствие на констатирани нарушения и 
обективни причини за смяна на ръководните органи). В конкретния случай 
разминаването на мандатите е с цел избягване на поставяне на равенство между 
интересите на съответното правителство с по-дългосрочните интереси на 
страната по отношение регулиране на финансовата стабилност.  
Един от лайтмотивите в обосновката за предлаганите изменения (редуциране и 
подмяна на състаява на КФН) е искането за запазване независимостта на 
институцията. В действителност, обаче, така разписаните промени създават 
сериозен риск Комисията за финансов надзор политически да стане зависима 
от управляващото мнозинство. Основания за съмнението, че основна причина 
за промяна в състава й е по политически съображения, предоставят и мотивите 
на вносителя, в които е налице целенасочено излагане на негативни 
констатации, за които не са представени обективни подкрепящи данни. 
Представените мотиви съдържат редица тежки твръдения, свързани с 
дейността на комисията и преките ефекти от изпълнението на правомощията 
й, без обаче да са представени конкретни данни за нарушения или нанесени 
вреди.  
Излишно детайлизираните критерии за подбор на ръководния състав поставят 
много високи стандарти. Спорен е въпросът дали изобщо са необходими в 
толкова детайлен вид, дали са приложими и дали нямат дискриминационен 
характер. Тази част от законопроекта допринася допълнително към съмненията 
в политическа зависимост на възможното бъдещо ръководство, което би 
избрано по силата на така разписаните критерии. 
Трябва да се подчертае и липсата на фактическа обосновка за исканите 
промени и от финансова гледна точка – в мотивите се изтъква, че редуцирането 
на броя на членовете се налага в следствие на решение на МС за съкращаване на 
разходите, но не са представени анализ на разходите и изпълнението на 
бюджета на КФН, нито резултати от извършен функционален анализ за 
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преценка на евентуална необходимост (или невъзможност) от намаляване на 
броя заети, включително ръководни кадри, в администрацията.  
В допълнение, Институтът за модерна политика подчертава, че с цялостната 
подмяна на състава на КФН се нарушава принципът на приемственост в 
дейността на регулаторния орган, което може да рефлектира крайно негативно 
върху качеството на тази дейност. 
 
2. Относно функциите на Консултативния съвет за финансова стабилност:  
Изключително сериозни изменения са залегнали във функциите и обхвата на 
дейност на Консултативния съвет за финансова стабилност. Правомощията на 
съвета се разширяват значително, включително като се вменяват правомощия 
за координация на политиката във връзка с приемането на Република България 
в Европейския валутен механизъм и Европейския икономически и паричен 
съюз. В тази част предложените промени излизат изцяло извън обхвата на 
Закона за Комисията за финансов надзор и навлизат в хипотези, които се 
реализират по ясни и изрично определени процедури и условия, заложени и в 
наднационалната нормативна уредба. Освен това, значителното разширяване 
на правомощията на Съвета би могло да дискредитира както независимостта на 
БНБ, така и на КФН и създават предпоставки за превръщането на Съвета в 
политически орган, чрез което би могла да се постави под въпрос независимата 
преценка на регулаторните органи при изпълнение на правомощията им. 
 
В заключение, Институтът за модерна политика отново настоява при 
провеждането на своята политика управляващото мнозинство стриктно да 
спазва принципите на приемственост и добро управление, като без изключение 
отхвърля всякакви рискове от дискредитиране на независимостта на 
регулаторните органи и политическа обремененост на органи, процеси и 
процедури, въпрепятстваща безпристрастното и качествено изпълнение на 
задълженията, чийто основополагащи принципи лежат именно върху 
политическата неутралност и независимост. 

 
Име и № на 
законопроекта: 

Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за 
застраховането, № 002-01-17 

Вносител/ Дата: Министерски съвет / 01 март 2010 

Комисии: 
Водеща: Комисия по икономическата политика, енергетика и 
туризъм
Други: Комисия по правни въпроси 

Първо четене:   26.03.10 

Приет/ Обн. ДВ:  19.05.10/  обн., ДВ, бр. 41/2010 г. 

 
Предлагат се следните основни промени: 
1. Увеличаване на минималните размери на гаранционния капитал на 
застрахователите и презастрахователите.  

 57

http://parliament.bg/?page=ns&lng=bg&nsid=5&action=show&gid=224
http://parliament.bg/?page=ns&lng=bg&nsid=5&action=show&gid=224


Предложените промени са в изпълнение на изискванията на три от 
приложимите европейски застрахователни директиви. Те предвиждат 
годишна актуализация на минималните размери на гаранционния капитал, 
като стойността му в евро се увеличава с процентното увеличение на 
европейския индекс на потребителските цени (ЕИПЦ), публикуван от 
Евростат, в случай, че този процент надхвърля с 5 или повече на сто последното 
преизчисление. Предложените размери на увеличение са съобразени с 
обявените от Европейската комисия актуализирани размери на минималния 
гаранционен капитал на тези дружества.  
Предвижда се и повишение на минималния гаранционен капитал на 
презастрахователите, имащо за цел изравняването на този капитал с 
актуализирания размер на гаранционния капитал на застрахователите, които 
извършват животозастраховане, или които извършват общо застраховане по 
застраховки гражданска отговорност и финансови застраховки.  
В законопроекта е предложен отлагателен срок от 3 месеца след влизането му в 
сила, в който застрахователните акционерни дружества и презастрахователите 
да приведат капитала си в съответствие с новите изисквания на закона. 
2. Определяне на конкретни срокове за подаване на справки и отчети от 
застрахователните брокери в Комисията за финансов надзор. Със 
законопроекта са предложени конкретни срокове за представяне на 
информацията, годишни и шестмесечни справки и отчети от 
застрахователните брокери в КФН. Чрез тази промяна се цели отстраняване на 
пропуска на законодателя да определя такива срокове в закона, като 
същевременно се гарантира изпълнението на задължението на посочените 
поднадзорни лица за предоставяне на информация в КФН.  
3. Одобряване на бюджета и финансовия отчет на гаранционния фонд от 
КФН. Според законопроекта целта е да бъде създаден ефективен, превантивен 
механизъм за контрол върху планирането и разходването на средствата на 
Гаранционния фонд. Също така се създават условия на подзаконово равнище с 
Правилника за устройството и дейността на Гаранционния фонд да се 
регламентира подробна и прозрачна бюджетна процедура по отношение на 
Гаранционния фонд. Промените са мотивирани и от необходимостта за 
уеднаквяване на режима на утвърждаване на бюджета на Гаранционния фонд с 
този на фонда за компенсиране на инвеститорите. Предвижда се одобрените 
бюджет и отчет да се представят на Сметната палата.  
След разглеждането на проекта във водещата комисия на второ четене се 
приема, че: 1) Комисията одобрява проекта на годишен бюджет на фонда или 
го връща за преработване, когато противоречи на разпоредбите на този кодекс 
и подзаконовите актове по прилагането му, застрашава финансовата 
стабилност на фонда или интересите на лицата, които имат право на вземане 
от фонда или когато административните разходи на фонда са необосновано 
завишени, като дава задължителни указания. 2) Когато до началото на 
съответната година няма приет годишен бюджет на фонда, до неговото 
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приемане, разходите на фонда се извършват до размера на тези за съответния 
период на предходната година. При възникване на необходимост от 
извършване на разходи с по-висок размер, управителният съвет ги извършва 
след разрешение на комисията. 

 
 

Оценка на Института за модерна политика :   

Позитиви: Посредством предложените промени, посочени в точки 1 и 2, се 
цели както въвеждане на изисквания, залегнали в европейски директиви, така 
и преодоляването на съществуващ пропуск в действащото законодателство, 
чрез което да се гарантира по-ефективното и пълноценно изпълнение на 
задълженията на поднадзорните лица.  
Негативи: Предложените изменения, посочени в точка 3, са типичен пример 
за лошо управление. От една страна, искането КФН да одобрява бюджета на ГФ 
може да се разглежда и като опит за излишна и прекомерна намеса на 
държавата в дейността на орган, чиято дейност е добре регламентирана и се 
изпълнява успешно при съществуващите условия. В допълнение, освен 
бюрократична тежест, подобни промени биха могли да резултират и в 
нарушение на независимостта на фонда. Спорен е въпросът дали въобще 
съществува необходимост от допълнителни превантивни механизми за 
контрол върху планирането на разходите на Гаранционния фонд. Към 
настоящия момент в Кодекса за застраховане и Правилника за устройството и 
дейността на Гаранционния фонд са предвидени редица механизми за контрол 
и надзор върху дейността на Фонда от страна на Комисията за финансов 
надзор. Така например заместник-председателят на управление 
Застрахователен надзор одобрява членовете на Управителния съвет и 
изпълнителния директор на Гаранционния фонд. Фондът подлежи на надзор 
по реда на Кодекса за застраховане, като се прилагат правилата на глава 6 от 
Кодекса и чл. 18 и чл. 19 от Закона за КФН.  Комисията за финансов надзор е 
оправомощена както да определи по своя инициатива размера на вноските в 
Гаранционния фонд, така и да определи допълнителните вноски в случай, че 
разполагаемите средства във фонда паднат под минималния размер или при 
друга необходимост от финансиране на дейността на фонда. В сега действащата 
нормативна уредба е уредена процедура за приемане и одобряване на 
бюджета на Гаранционния фонд от Съвета на гаранционния фонд, като за 
заседанието, заедно с поканата за участие на заместник-председателя на 
Комисията, ръководещ управление “Застрахователен надзор” се изпраща и 
проект на бюджета. По този начин бюджетът се приема и одобрява от всички 
застрахователи с участието на Комисията за финансов надзор. Заложеният към 
този момент ред за приемане и одобрение на бюджета на Гаранционния фонд 
в достатъчно голяма степен създава ефикасен контрол и условие за детайлна и 
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прозрачна бюджетна процедура. Логично е Гаранционният фонд да запази 
независимия си статут и планирането на разходи за дейността трябва да остане 
в компетенцията на застрахователните дружества.   
В мотивите към законопроекта необходимостта от въвеждането на 
допълнителни механизми и увеличаването на правомощията на КФН над ГФ е 
обоснована с 1) необходимост от синхронизация на правната уредба на ГФ и 
Фонда за компенсиране на инвеститорите и 2) създаването на превантивен 
механизъм за контрол от страна на държавата върху планирането на разходите 
на Гаранционния фонд, с цел да се въведе по-ефективен контрол, като 
същевременно чрез подзаконовата уредба се създадат условия за детайлна и 
прозрачна бюджетна процедура по отношение на Гаранционния фонд. 
Спорна е обаче необходимостта от въвеждането на подобни мерки при 
положение, че не се констатира проблем или липса на прозрачност и 
ефективност в текушата дейност на Фонда.  
В допълнение, съвсем логично е да се запази настоящата уредба, при която 
бюджетът се съставя и одобрява от представители на онези, участващи пряко и 
непосредствено във формирането на приходната му част. Държавата не е 
страна в този процес и към момента не се наблюдава обективна причина, 
констатирани нарушения,  или проблем с ефективността и прозрачността, 
които да налагат допълнителна превантивна намеса. Институтът за модерна 
политика подчертава важността на приемствеността и устойчивостта на вече 
въведени работещи модели на ефективни взаимоотношения, при които явно 
съществува баланс между прозрачност, контрол, ефективно разходване на 
средства и т.н., а действащите механизми за надзор и контрол в банковия и 
застрахотелния сектор са достатъчно ефективни. Затова и Институтът оценява 
като неоснователни мотивите на вносителя за исканото изменение, което би 
довело до неоснователно и пряко намесване на държавата в дейността на 
Гаранционния фонд, който по своята същност не е нито държавно дружество, 
нито бюджетно учреждение. 

 
Име и № на 
законопроекта: 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за 
Националната агенция за приходите, № 054-01-31      

Вносител/ Дата: ВАНЯ ДОНЕВА, ЛИЛИ БОЯНОВА и СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА /ПГ на 
ПП ГЕРБ/ 01 април 2010 

Комисии: Водеща: Комисия по бюджет и финанси
Други: Комисия по правни въпроси 

Първо четене:  2.06.10 

Приет/ Обн. ДВ:  23 юни 2010 
 
Предлага се указанията по чл. 10, ал. 1, т. 4 от Закона за НАП да се издават от 
изпълнителния директор след съгласуване с министъра на финансите по 
въпроси на данъчното законодателство, а по въпроси на осигурителното 
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законодателство - с управителя на Националния осигурителен институт или с 
директора на Националната здравноосигурителна каса. 
По време на обсъждането във водещата комисия, след консултации с 
Министерството на финансите, Държавното юрисконсулство, с правния отдел, 
Правната комисия на НС и др. в комисията се внася изменен текст. Според 
измененото предложение в чл. 10 се създава нова ал. 5, според което 
Указанията по ал. 1, т. 4 се издават от изпълнителния директор след 
получаване на становище от министъра на финансите по въпроси на данъчното 
законодателство, а по въпроси на осигурителното законодателство - от 
министъра на труда и социалната политика или министъра на 
здравеопазването. 
 

Оценка на Института за модерна политика :   

НАП е орган на изпълнителната власт, отговарящ за прилагането на данъчната 
политика, който, макар и второстепенен разпределител с бюджетни кредити, 
притежава независимост, позовляваща му да не се влияе пряко от политическа 
намеса. С предложението НАП става в значителна степан зависима от 
политическата власт.  
Решението за евентуална промяна в начина на издаване на Указанията от 
изпълнителния директор на НАП трябва да бъде взето след задълбочен анализ 
на действащата правна уредба, на ефективността на извършваните услуги, на 
съществуващите проблеми в изпълнение на дейността.  Важно е, особено като 
се има предвид, че дейността на НАП засяга практически всеки гражданин, да 
се проучи мнението на потребителите и да се направи анализ на 
удовлетвореността. Получените резултати трябва да бъдат подложени на 
широка дискусия, след което да се избере най-ефективната алтернатива. 
Всички тези предварителни предпоставки не са изпълнени.  
 
Име и № на 
законопроекта: 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за 
обществените поръчки, № 002-01-19 

Вносител/ Дата: Министерски съвет /15 март 2010 

Комисии: 
Водеща: Комисия по правни въпроси 
Други: Комисия по икономическата политика, енергетика и туризъм; 
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове 

Първо четене:  14.05.10 

Приет/ Обн. ДВ:   
 

Промените в Закона за обществените поръчки са мотивирани от вносителите с 
необходимостта от въвеждане на изискванията на Директива 2007/66/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета за изменение на директиви 89/665/ЕИО и 
92/13/ЕИО на Съвета с оглед повишаване на ефективността на процедурите за 
преразглеждане при възлагане на обществени поръчки. Основните насоки на 
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предлаганите промени са: 1) авоматично налагане на временна мярка „спиране 
на процедурата” при обжалване на решения по процедурата; 2) въвеждане на 
период на изчакване (stand still period), в рамките на който възложителят не 
може да сключи договор за обществена поръчка; 3) въвеждане на допълнителни 
основания за недействителност на договорите, определяне на срокове за 
нейното обявяване и регламентиране на правните последици на 
недействителността; 4) запазване в определени случаи на договори, които биха 
могли да бъдат обявени за недействителни чрез въвеждане на алтернативни 
санкции - налагане на глоби или съкращаване срока на договора; 5) гарантиране 
присъждането на обезщетения на заинтересуваното лице, пострадало от 
нарушението. Създадена е нова глава единадесета „а”, с която се въвежда чл. 3 
от Директива 89/665/ЕИО, съответно чл. 8 от Директива 92/13/ЕИО. В нея е 
регламентирана процедура за отстраняване на нарушения, допуснати от 
възложителите и установени от Европейската комисия преди сключване на 
договора. Въвеждат се и изискванията на Директива 2009/33/ЕО на 
Европейският парламент и на Съвета за насърчаването на чисти и 
енергийноефективни пътни превозни средства. Регламентирано е задължение 
на възложителите да вземат предвид определени енергийни аспекти и 
въздействието им върху околната среда през целия експлоатационен живот на 
доставените превозни средства. В законопроекта са включени и промени с цел 
прилагане изискванията на чл. 5 от Директива 2006/32/ЕО относно 
ефективността при крайното потребление на енергия и осъществяване на 
енергийни услуги.  

 

Оценка на Института за модерна политика :  

Действително с предложенията се цели хармонизация на националното 
законодателство с общностното право в сферата на процедурите по обществени 
поръчки, което е оправдано и необходимо. Предлагат се и други промени, 
свързани с преодоляване на съществуващи слабости в действащия закон. Следва 
да се отбележи, обаче, че: 1) Проектът съдържа разпоредби, които не касаят 
изискванията на горецитираните директиви, нецелесъобразни са и има 
достатъчно основания да се твърди, че са продиктувани от желание за защита 
на лобистки интереси; 2) Друга част от предложенията са юридически 
непрецизни до степен, при която се създават сериозни рискове за 
законосъобразното, своевременно и безпроблемно провеждане на обществени 
поръчки. Последното по никакъв начин не съответства на принципите на добро 
управление; 3) Предлага се разширяване на кръга от правомощия на  
Комисията за защита на конкуренцията, което поставя на днавен ред въпроса за 
липсата на достатъчен административен капацитет на комисията; 4) Част от 
промените в процедурата по провеждане на обществени поръчки всъщност не 
създават условия за повишаване на прозрачността и аргументацията им с 
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подобни мотиви може да бъде определена като популизъм; 5) С Преходните и 
заключителни разпоредби за пореден път се предлагат множество промени в 
други закони, които не произтичат от промените в закона, обект на изменение 
и допълнение, което отново не е в съответствие с принципите на добро 
управление. Фрапиращи примери, довели до изложената оценка, са следните: 
1. Предлага се отпадане на максималния срок за възлагане на 
обществени поръчки за всички видове услуги. Предложението е 
мотивирано с проблемите в практиката по договори, свързани с получаването 
на кредити в големи размери и дългосрочното им погасяване, както и когато 
изпълнението на услугата изисква извършването на големи инвестиции и 
поради краткия срок на договора не може да се осигури тяхната 
възвръщаемост. Посочените агрументи са свързани с конкретни въпроси за 
конкретни видове услуги и не са достатъчно основание за извършване на 
такава цялостна промяна. Подобна промяна не е елемент на директивите, 
наложили измененията в закона. Целесъобразен би бил онзи подход, при който 
за конкретните услуги с предмет, изискващ големи/ дългосрочни инвестиции, 
се регламентира по-голям максимален срок за изпълнение. Предложеното 
решение за отпадане на максималния срок за всички видове услуги може да 
доведе до многобройни ситуации, при които недобре формулиран договор с 
много дълъг срок и високи неустойки при прекратяване от страна на 
възложителя, ще „бетонира” изпълнителя дори и при предоставянето на 
услуги с лошо качество или ще коства значителни средства на данъкоплатците 
при евентуално негово прекратяване.   
2. Предлага се отмяна на забраната за участие в процедура за 
обществена поръчка на лица, членове на чиито управителни или 
контролни органи са свързани лица с възложителя или със служители на 
ръководна длъжност в неговата организация, като забрана се въвежда само 
до свързаност на представляващия участника/ кандидата (неговия управител 
или изпълнителен директор) с възложителя или лице от ръководния състав на 
възложителя. Така официално се легализира възможността, например, 
акционерно дружество, в което член на Съвета на директорите, респективно на 
Управителния съвет или Надзорния съвет е съпруг, намира се във фактическо 
съжителство, роднина е на ръководителя на организацията, да участва в 
процедура за възлагане на обществена поръчка. Тази възможност се допуска и 
тогава, когато възложителят или служителят на ръководна длъжност се намира 
в икономическа или политическа зависимост от посоченото лице. 
Предложението се мотивира с облекчаване на административната тежест при 
участие в процедурите. На практика то поставя под сериозен риск 
обективността и безпристрастността при провеждане на процедурата. С 
предложението очевидно се защитават лобистки - роднински, икономически и 
политически - интереси.  
3. Извършват се спорни промени в процедурата по провеждане на 
обществена поръчка.  Предвижда се, при непредставяне на необходимите 
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документи за подбор кандидатът да не бъде отстраняван от процедурата, а 
напротив, комисията да определи срок за представяне на липсващите 
документи и за отстраняване на констатираните нередовности. Вносителят 
предлага разумни аргументи за тази промяна: Целта е да намалеят случаите на 
отстраняване на кандидати само на формални основания. Другата гледна точка, 
обаче, е, че това предложение поставя в неравностойно положение 
кандидатите, които са положили усилия да подготвят и представят всички 
изискуеми документи и онези, които не са положили нужната грижа да бъдат 
изрядни в документацията си. В допълнение, подменят се и функциите на 
комисията по оценка – нейните задачи се разширяват и с указания към 
кандидатите за отстраняване на констатирани нередовности, което е елемент на 
подготовката на офертите.  Предвиждат се и нови изисквания във връзка с 
подаването и процедурата по разглеждане на оферти, които са обосновани с 
нуждата от по-голяма прозрачност на процеса. В същото време, не се 
извършват никакви промени относно процедурата по разглеждане на ценовата 
оферта. В духа на осигуряване на прозрачност и публичност на процеса би било 
добре да се помисли в посока публично отваряне и оповестяване и на 
предложените цени.    
4. Предложените текстове, въвеждащи нови основания за недействителност 
на договорите за обществени поръчки са юридически непрецизни до степен,  
така че да създадат изключителни проблеми при прилагането им. Новите 
основания, водещи до недействителност на договорите са свързани с 
нарушения, извършени в процедурите преди сключването на договора и в 
процеса на обжалване, които са релевантни към съответните текстове на 
директивата. В същото време в текста на законопроекта не е определено 
изрично какъв вид е недействителността, което би довело до сериозни 
проблеми при обжалването. В мотивите към законопроекта е посочено, че се 
касае за основания, водещи до нищожност на договора. В този смисъл като 
правен абсурд може да се определи предложението нищожни договори да 
бъдат „валидирани” от Комисията за защита на конкуренцията чрез налагане 
на алтернативни имуществени санкции. Нищожен договор съобразно 
действащото законодателство и правната доктрина е договор, който съдържа 
толкова съществени пороци, че не произвежда правно действие. Поставя се 
въпрос и как налагането на алтернативната имуществена санкция ще 
препятства гражданския съд да обяви нищожността на договора, ако такава е 
налице, при обжалване.  
5. Част от предложените промени в уредбата на материята, касаеща 
обжалването пред КЗК, не са достатъчно добре обмислени:   1) Ограничава 
обхватът на защитата при обжалване – той се свежда само до решенията на 
възложителя, но не и до негово действие или бездействие; 2) Предвижда се 
възложителят да изпрати становище до КЗК в 3 дневен срок от получаване на 
жалбата (а не от образуването на производство пред КЗК), което може да 
доведе до абсурдната ситуация на загуба на ресурс за подготовка и представяне 
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на сатновище и в случаите, когато КЗК все още не е образувала или е отказала 
да образува производство; 3) Отменя се хипотеза, при която КЗК отказва да 
образува производство, а именно – в случаите, при които жалбата е подадена 
след сключване на договора за обществена поръчка. Интерес в този случай 
представлява какво точно се обжалва, сред като решенията в процедурата вече 
нямат действие, тъй като е сключен договор; 4) Предложената уредба на 
допускане от КЗК на предварително изпълнение на решението за избор на 
изпълнител включва преценка на обстоятелства, като наличие на „особено 
важни държавни или обществени интереси”, както и на „трудно поправима 
вреда”, за които липсва легална дефициния. Последното ще даде широк 
простор за тълкувание от страна на КЗК и ще създаде значителна работа на 
съда.  5) Предвижда се КЗК да може да обявява нищожност на решения на 
възложители, въпреки че принципно правно положение е нищожността да се 
обявява единствено по съдебен ред. В заключение, правомощията на КЗК се 
разширяват, което поставя на преден план и въпроса доколко е налице 
достатъчен капацитет в комисията да изпълнява възложените и функции. Не 
отдавна широко обсъждан беше проблемът с липсата на капацитет в КЗК и 
нуждата част от нейните функции да бъдат ограничени, като обжалването в 
определени случаи става директно пред административния съд. Предложените 
текстове са в обратна посока.   
6. С преходните и заключителни разпоредби на закона се предлагат 
множество съществени изменения в Закона за концесиите, които не произтичат 
от промените в ЗОП. Подобна правна техника не следва да се толерира, тъй 
като тя е в противоречие със Закона за нормативните актове и Указа за неговото 
прилагане.  
Проследявайки хода на законопроекта на второ четене във водещата комисия 
Институтът за модерна политика изразява своята удовлетвореност от 
конструктивният дебат, които се води с цел преодоляване на констатираните 
недостатъци на правната уредба. От друга страна, обаче, Институтът за модерна 
политика подчертава, че е недопустимо внасяне на проект с подобни пороци от 
Министерски съвет, който разполага с експертния административен ресурс на 
държавата и който по презумпция следва да внася в Народното събрание 
законопроекти с високо качество на правната уредба.  
 
«Сиво законодателство» - на етап «обсъждане»:  

 
Име и № на 
законопроекта:  

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци 
и такси, № 002-01-26 

Вносител/ Дата: Министерски съвет /16 април 2010 

Комисии: 

Водеща: Комисия по бюджет и финанси
Други: Комисия по икономическата политика, енергетика и туризъм; Комисия 
по бюджет и финанси; Комисия по правни въпроси; Комисия по регионална 
политика и местно самоуправление 
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Първо четене:   

Приет/ Обн. ДВ:  

С проекта се предлага двойно увеличаване на данъка върху жилищните имоти с 
данъчна оценка над 300 хил. лв. и на данъка върху леките автомобили със 
застрахователна стойност над 70 хил. лв., както и тройно увеличение на данъка 
върху ветроходните и моторни яхти, самолетите и вертолетите, когато не се 
използват за стопански цели. 
В мотивите се посочва, че предложението е в изпълнение на Решение № 180 на 
Министерския съвет от 1 април 2010 г. за одобряване на мерки за подкрепа на 
заетостта, домакинствата, бизнеса и фискалната позиция, като предложенията 
са свързани с изпълнението на част от тези мерки. Предложените мерки целят 
повишаване на приходите в общинските бюджети. 

 

Оценка на Института за модерна политика :  

Предложените мерки няма да доведат до съществено увеличаване на 
приходната част на съответните бюджети и поради тази причина те могат да 
бъдат определени като популистки.  
 
Име и № на 
законопроекта:  

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния 
бюджет на Република България за 2010 г., № 002-01-51 

Вносител/ Дата: Министерски съвет /04 юни 2010 

Комисии: Водеща: Комисия по бюджет и финанси

Първо четене:  17.06.10 

Приет/ Обн. ДВ:  

 
С проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния 
бюджет на Република България за 2010 г. се предлага ограничаване на 
нелихвените разходи и трансфери/субсидии по републиканския бюджет за 2010 
г. Предвидено е ограничаване с до 20 на сто на нелихвените разходи на 
държавни органи, министерства и ведомства за 2010 г. и ограничаване на 
разходите и трансфери/субсидии от централния бюджет за 2010 г.  Като част 
от тази мярка се предвижда и намаляване размера на бюджетните 
взаимоотношения с общините (с изключение на разходите за функциите 
образование, социално подпомагане и грижи, отбрана и сигурност и 
одобрените средства за екологични обекти) с 15 на сто на годишна база, като 
израз на усилията за оптимизиране и реформиране на бюджетните структури, 
с цел значително спестяване на публични средства. Включена е също така и 
мярката за ограничаване на субсидията от републиканския бюджет за 
политическите партии с 15 на сто. Предвижда се общият ефект от тези 
рестрикции да възлиза на около 0,9 млрд. лв. 
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Предложено е диференцирано ограничаване на нелихвените разходи по 
бюджетите на държавните органи, министерствата и ведомствата, като се 
отчита необходимостта от обезпечаване на специфичните законово 
регламентирани дейности и отговорности на отделните министерства и 
ведомства. В разчетите е предвидено запазване на утвърдените със ЗДБРБ за 
2010 г. размери на нелихвените разходи по бюджетите на Министерството на 
отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на труда и 
социалната политика, Конституционния съд и Националната служба за охрана. 
С по-малко от 20 на сто се ограничават разходите по бюджетите на 
Министерството на правосъдието, Министерството на културата, 
Министерството на външните работи, Министерството на икономиката, 
енергетиката и туризма, Министерството на транспорта, информационните 
технологии и съобщенията, Министерството на околната среда и водите, 
Министерството на финансите  и Сметната палата. Запазват се и утвърдените 
със ЗДБРБ за 2010 г. единни разходни стандарти за средното образование. 
Във връзка с установените на по-късен етап необезпечени задължения от 
предходни години, както и други разходи, неразчетени със ЗДБРБ за 2010 г., се 
предвижда допълнителен ресурс за обезпечаване на такива разходи от резерва 
за непредвидени и неотложни разходи, в частта му за структурни реформи и 
допълнителни фискални мерки. Основната част от тези разходи е 
предназначена за:   

♦ Разплащане на задължения от предходни години  в размер около 660 
млн. лв. 

♦ Финансиране на инфраструктурни обекти с национално значение  - 
около 180 млн. лв. 

♦ Премиране на тютюнопроизводителите - 116 млн. лв. 
♦ Допълнителни средства за текущи трансфери, обезщетения и 

помощи за домакинствата, изплащани от Министерството на 
труда и социалната политика в размер на 142 млн. лв. 

♦ Допълнителна субсидия за НКЖИ в размер 45 млн. лв. 
Разчетите по републиканския бюджет отразяват ефектите от оценките за 
очакваното неизпълнение на приходите, както и нетния ефект от 
ограничаването на разходите и осигуряването на ресурс за допълнителни 
приоритетни разходи, включени в резерва за структурни реформи и 
допълнителни фискални мерки. Изготвените оценки влошават салдото по 
републиканския бюджет с 2 164,6 млн. лв. (3,2% от прогнозния БВП) спрямо 
разчетите по ЗДБРБ за 2010 г.  
Не се предвижда промяна на трансферите за Държавното обществено 
осигуряване (ДОО) и Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).  
Предвижда се с промени в Кодекса за социално осигуряване да се отложи 
увеличението на добавките към пенсиите на хората над 75-годишна възраст и на 
преживелия съпруг, което ще позволи да бъдат спестени около 142 млн. лв. 
през 2010 г. Предлага се и промяна на механизма за изплащане на паричните 
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обезщетения при временна неработоспособност, от което от което се очакват 
допълнителни икономии по бюджета на ДОО, достатъчни да покрият 
очакваното неизпълнение в приходите и по-високите разходи за обезщетения 
по бюджета на ДОО. 
Със законопроекта се предвижда осигуряването на допълнителни субсидии в 
размер на 220 млн. лв. (0,3% от прогнозния БВП) по бюджета на НЗОК за сметка 
на средства от преходния остатък.  
Прогнозният дефицит на касова основа по консолидираната фискална 
програма е в размер на 4,8% от прогнозния БВП, което се формира от дефицит 
в размер 3,9% от прогнозния БВП по националния бюджет и дефицит в размер 
0,9% от прогнозния БВП по европейските средства.  
Предлага се увеличаване размера на държавните ценни книжа, които могат да 
се емитират през годината на международните пазари от 1200 млн.лв. на 2000 
млн. лв. Релевантни предложения за промени са направени съответно и в 
лимитите за държавния дълг, като максималният размер на новия държавен 
дълг, който може да бъде поет през 2010 г., е увеличен от 2,7 млрд. лв. на 3,5 
млрд. лв., а максималният размер на държавния дълг, който не може да бъде 
надвишаван към края на 2010 г., е увеличен от 12,2 млрд. лв. на 12,5 млрд. лв. 
 

Оценка на Института за модерна политика :   

Основната критика към предложенията за изменения в Закона за бюджета за 
2010 г. е заложеният прогнозен дефицит от 4.8 % на касова основа. Освен 
рисковете и негативните сигнали, които съдържа в себе си тази прогноза, 
Институтът подчертава и неблагоприятните тенденции и политики, които се 
очертават като основна причина за навлизане в този неприятен сценарий. 
Неприемлив е фактът, че в рамките на няколко месеца страната пое от заложен 
балансиран бюджет към прогноза за сериозен бюджетен дефицит. Освен в 
непредвидените в Закона за бюджета за 2010 г. разходи за предходни 
задължения, които не са били включени в предишните разчети на 
правителството, трябва да се изтъкнат и няколко други причини, които са в 
основата на влошената икономическа ситуация: 

 забавените реформи (пенсионна, здравна, административна, съдебна), 
чиято реализация би довела до значително по-добри бюджетни данни; 
 ненамаляването и дори увеличението на бюджетните разходи в редица 
сфери; 
 устойчивото продължаване на политиката на предоставяне на субсидии, 
включително в сектори и по пера, в които субсидирането без реформи е 
безпредметно (НЗОК, БДЖ, тютюнопроизводство и др.); 
 липсата на последователност в излъчваните от правителството 
намерения относно цялостната икономическа политика (неяснотата 
относно размера на ДДС, осигурителната тежест и др.) – въпреки че към 
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момента няма прието увеличение, сигналите имат непосредствен 
отрицателен ефект върху бизнеса и инвеститорите. 

 
Основната препоръка е за поддържане на стабилна, твърда и надеждна 
фискална политика. Дори и при вече заложения в новия проектозакон за 
изменение на Закона за бюджета бюджетен дефицит, е важно да се цели 
максимално затегната фискална политика. Стабилният фиск е положителен 
сигнал към инвеститорите и фактор за по-бързото възстановяне на 
икономиката. Управляващото мнозинство има възможността да се възползва от 
текущата ситуация в страната, като безкомпромисно се заеме с 
осъществяването на така необходимите реформи в ключови сектори като 
здравеопазване, пенсионна система, публична сфера. Стабилната власт и 
реализираната политическа воля са силни фактори за икономически растеж 
въпреки и чрез рецесията. За да не се налага нова актуализация на бюджета и 
да се постигне балансиран бюджет за следващата година е наложително да се 
прояви воля и да се започнат реформи. Постигането и поддържането на 
стабилна положителна перспектива в средносрочен план е възможна само по 
този начин. 
 
 „Сиво законодателство” – оттеглени законопроекти: 
 
Име и № на 
законопроекта: 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъците 
върху доходите на физическите лица, № 002-01-25      

Вносител/ Дата: Министерски съвет / 16 април 2010 

Комисии: 

Водеща: Комисия по бюджет и финанси
Други: Комисия по икономическата политика, енергетика и туризъм; 
Комисия по правни въпроси 
 

Първо четене:   оттеглен на 11.06.10 

Приет/ Обн. ДВ:   

 
Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за данъците върху 
доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) е изготвен  в изпълнение на Решение 
№ 180 на Министерския съвет от 01.04.2010 г. за одобряване на мерки за 
подкрепа на заетостта, домакинствата, бизнеса и фискалната позиция, като 
предложенията са свързани с изпълнението на част от тези мерки. 
Предложението е в изпълнение на предложените от Правителството 
антикризисни мерки в частта фискални данъчни мерки чрез увеличаване на 
приходите от данъци. В тази връзка се предлага да бъде въведен окончателен 
данък върху доходите от парични и предметни печалби, получени от участие в 
хазартни игри по смисъла на Закона за хазарта, както и от други игри, при 
които печалбата се определя на случаен принцип. Предвижда се 
окончателният данък да се удържа от организатора на играта, състезанието 
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или конкурса, когато организаторът е местно лице, или от физическите лица - 
получатели на доходите от парични печалби, когато организаторът е 
чуждестранно лице или когато печалбата е предметна. 
 

Оценка на Института за модерна политика :   

Увеличението на данъци по принцип е крайно нежелателно, като  това важи с 
още по-голяма сила по време на криза. Въпреки това, въвеждането на 
окончателен данък върху доход, който към момента е необлагаем, само по себе 
си е нормално. Логично е така, както се облагат много други доходи, да се 
облага и този, като по  (не би трябвало да се ползва с конкретни привилегии 
или преференции). Заложените от Правителството прогнозните приходи от 
тази мярка, обаче, не представляват значителен дял от необходимото 
увеличение на приходите. От друга страна разходите по изпълнението и 
отложеният ефект от въвеждането намаляват нетната ефективност от 
предложението. 
 
 
Име и № на 
законопроекта: 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за 
корпоративното подоходно облагане, № 002-01-24 

Вносител/ Дата: Министерски съвет / 16 април 2010 

Комисии: 
Водеща: Комисия по бюджет и финанси
Други: Комисия по икономическата политика, енергетика и туризъм; 
Комисия по правни въпроси 

Първо четене:   оттеглен на 11.06.10 

Приет/ Обн. ДВ:   

 
Със законопроекта се предлага: 
1. Промяна в начина на облагане на дейността на застрахователите и 
презастрахователите. Съгласно действащия ЗКПО дейността на 
застрахователите и презастрахователите се облага с корпоративен данък по 
общия ред на закона при прилагане на данъчна ставка в размер 10 на сто. 
Предлага се вместо с корпоративен данък те да се облагат с алтернативен данък 
върху застрахователните премии. Предлага се данъчната основа за облагане да 
е сумата от: а) получените застрахователни, презастрахователни и всички други 
премии, намалени с брутния размер на отстъпените презастрахователни 
премии и върнатите застрахователни премии, и б) приходите от всички други 
дейности, включително несвързани със застраховането. Предложената данъчна 
ставка за общо застраховане е 3,5 на сто, а за животозастраховане - 1 на сто. 
Предлага се промяната да влезе в сила от 1 юли 2010 г. 
2. Увеличаване размера на коефициента за определяне на месечните авансови 
вноски за 2010 г. от 1,0 на 1,1 (промяна в Закона за държавния бюджет на 
Република България за 2010 г.). Очаква се увеличаването на коефициента да 
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доведе до увеличаване на постъпленията от авансови вноски за корпоративния 
данък за 2010 г.  
 

Оценка на Института за модерна политика :   

Не може да бъде подкрепено предложение даден сектор да изнесе на свой гръб 
негативите от борбата с кризата. Пряк ефект от целенасоченото увеличаване на 
данъчното бреме върху застрахователните дружества ще бъде влошаване на 
финансовия им резултат към края на текущата година. Косвените ефекти се 
изразяват в поставяне на сектора в неравностойно положение спрямо всички 
останали участници на пазара на финансови услуги; увеличаване на цената на 
предлаганите финансови услуги; отлив на инвеститори от сектора; влошаване 
на условията за бизнес. 
Вместо подобни дискриминационни и ощетяващи мерки с неясен фискален 
ефект и ясно разпознаваеми негативни последици, би било много по-логично 
напр. да се преразгледа изплащането на субсидии  без ясен ангажимент за 
реформи (напр. за тютюнопроизводители и земеделски производители, 
НЗОК), да се отложат (и преосмилят) плановете за реализиране на 
инициативи, които очевидно няма да имат непосредствен положителен ефект 
върху икономическата ситуация в страната (изграждане на „български Лувър”, 
покупка на хеликоптери, изграждане на спортна зала).   
Съществен положителен ефект биха имали мерки, насочени изцяло към 
оптимизиране на разходите (с непосредствен краткосрочен ефект), стартиране 
на дългоочакваните реформи в пенсионната система и здравеопазването, 
ускорено изграждане на електронното правителство (мярка, заложена в 
антикризисния план на Правителството), допълнителни мерки по облекчаване 
на бизнес средата (премахване на бюрократични тежести, в т.ч. на ненужните 
лицензионни и разрешителни режими), устойчиво продължаване на 
децентрализацията и насърчаване на повишаването на капацитета на местните 
власти и т.н. 
 
„Сиво законодателство” – отхвърлени законопроекти: 
 
Име и № на 
законопроекта: 

Законопроект за изменение на Закона за бюджета на Националната 
здравноосигурителна каса за 2010 г., № 054-01-14 

Вносител/ 
Дата: Михаил Миков /ПГ на КБ/ и група н.п./ 26 февруари 2010 

Комисии: Водеща: Комисия по бюджет и финанси
Други: Комисия по правни въпроси 

Първо четене:  отхвърлен на 28.04.10 

Приет/ Обн. 
ДВ:  
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Основно с внесения законопроект се предлагаше увеличаване на разходната 
част на бюджета с 450 млн. лв. от резерва на НЗОК. Основните мотиви, 
посочени от вносителите, са острият недостиг на средства в сферата на 
здравеопазването, респективно забавяне на плащанията към лечебните 
заведения.  
 

Оценка на Института за модерна политика :  

Като отчита правото на всеки гражданин на здравеопазване, Институтът за 
модерна политика подчертава необходимостта от ясна, конкретна, адекватна и 
своевременна реформа в здравния сектор. В тази връзка, не се насърчава 
наливането на пари (особено чрез разблокиране на средства от резерва) без 
ефективни промени, насочени към по-качествено и ефективно управление и 
разходване на средствата с цел повишаване гарантиране, спазване и ефективно, 
ориентирано към пациентите здравеопазване. „Укрепването” на бюджета на 
НЗОК е безсмислено и няма да бъде еднократно, ако в максимално кратки 
срокове не се пристъпи към адекватни мерки за реформа в сектора (напр. 
премахване на монопола на НЗОК, въвеждане на диференциран подход при 
договарянето на цени и условия, и т.н.). 
 
„Прозрачно законодателство” – приети закони: 
 
Име и № на 
законопроекта: 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за 
обществените поръчки, № 054-01-23  

Вносител/ Дата: Димо Гяуров, Кирчо Димитров /ПГ "Синята коалиция"/19 март 2010 

Комисии: Водеща: Комисия по правни въпроси 
Други: Комисия по икономическата политика, енергетика и туризъм 

Първо четене:  14.05.10 

Приет/ Обн. ДВ:  24 юни 2010 
 

С проекта се предлагат промени в следните основни насоки: 
1. Регламентиране на хипотези на недопустимост на дискриминация: Предлага 
се да не се допуска въвеждане на дискриминационни изисквания, 
ограничаващи участието в процедура за обществена поръчка на български 
или чуждестранни физически или юридически лица, които не са 
производители и/или официални представители и/или оторизирани от 
производителя вносители за предмета на процедурата за обществена 
поръчка. 
2. Нови разпоредби за осъществяване на по-стриктен контрол върху 
процедурите за обществени поръчки: 1) Вменяват се задължения на 
Изпълнителния директор на Агенцията за обществени поръчки да осигурява 
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превантивен контрол по спазването на закона, включително по отношение на 
решения за откриване на процедури, с които са одобрени обявления и/или 
утвърдени документации, съдържащи условия или изисквания, които дават 
предимство или необосновано ограничават участието на лица в обществени 
поръчки. 2) Въвежда се изискване външните експерти, изполвани от 
възложителите при провеждане на обществени поръчки, да се отчитат за 
дейността си пред организацията, която ги е представила за включване в 
списъка на външни експерти към АОП. 3) Предлага се в обявлението за 
обществена поръчка да се включи като задължителен реквизит и максималния 
размер за изпълнението на договора, който да не може да бъде променян в хода 
на процедурата; в документацията да бъдат включени и сроковете за 
изпълнение на поръчката, включително и на обособените позиции; 
показателите за оценка на офертата да бъдат еднозначно оценими и да имат 
еднаква стойност както на етап оценка, така и при оценка на изпълнението на 
договора; да не се допускат показатели за оценка времето за изпълнение, 
включително и отложеното плащане; методиката за оценка да включва 
допустимите стойности на всеки показател и тяхната оценка в предварително 
определени граници, като на всяка стойност на показател трябва да съответства 
цифрово изражение на оценката; 4) прецизират се изискванията относно 
представяните в процедурата документи; предлага се уребда на съхраняването 
на и достъпът до документацията при процедура на обществена поръчка и др.   
3. Относно обществените поръчки за строителни и монтажни работи: 1) 
Предлага се гаранционните срокове за изпълнение строителни и монтажни 
работи, съоръжения и строителни обекти да не могат да се използват като 
показател за определяне на икономически най-изгодната оферта при 
процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство; 2) Въвежда 
се изискване да не бъдат допускани в процедура по обществена поръчка 
кандидати или участници, които не са регистрирани в Централния 
професионален регистър на строителя. 
4. По-големи гаранции за публичност на обществените поръчки: Предлага се в 
регистъра на обществените поръчки да се вписва и пълният текст на договорите 
за обществени поръчки и всички евентуални анекси и допълнителни 
споразумения към тях със заличени лични  данни, в случай, че съдържат такива. 
5. Предлага се отпадане на процедурата за обжалване пред КЗК и оспорване 
пред административните съдилища. Административните съдилища ще 
обявяват и недействителност на договорите за обществени поръчки. В 
последствие предложението се оттегля от вносителите в тази му част.  
6. Предлагат се правила, свързани с въвеждане на изискванията на Директива 
2007/66/ЕО. 

Оценка на Института за модерна политика :  
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Внесеният законопроект страда от редица юридически несъвършенства, както и 
спорни положения, които, ако бъдат приети в този си вид, биха създали 
множество проблеми при прилагането му. Самият законопроект не е разписан 
по правилата, уредени от Закона за нормативните актове. Институтът за 
модерна политика подкрепя внесеното предложение поради инкорпорираните 
в него идеи и принципни положения, свързани с превенция срещу 
дискриминационни изисквания при процедурите за обществени поръчки, 
завишен превантивен и текущ контрол, антикорупционни текстове, 
осигуряване на по-голяма публичност и прозрачност на процедурите. Всички 
тези предложения са в съответствие с принципите на добро управление.  
 
„Прозрачно законодателство” – на етап „обсъждане”: 
 

 
Име и № на 
законопроекта: 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за финансовото 
управление и контрол в публичния сектор,  № 002-01-35 

Вносител/ Дата: Министерски съвет / 11 май 2010 

Комисии: Водеща: Комисия по бюджет и финанси
Други: Комисия по правни въпроси 

Първо четене:  9.06.10 

Приет/ Обн. ДВ:   
 

С проекта се предлагат следните промени: 
1. Регулиране на законово ниво на срока, в който разпоредителите с бюджетни 
кредити предоставят на министъра на финансите информация за 
функционирането, адекватността, ефикасността и ефективността на системите 
за финансово управление и контрол в организациите. Срокът се определя: 
ежегодно до 31 март, за предходната година. Според предложението 
ръководителите на организациите, първостепенни разпоредители с бюджетни 
кредити предоставят посочената информация и за организациите, 
разпоредители с бюджетни кредити от по-ниска степен към тях. Предвидена е 
административнонаказателна разпоредба за нарушение на тези изисквания.  
2. Закриване на консултативния съвет за финансово управление и контрол към 
министъра на финансите. Този съвет включва лица с подходяща квалификация 
и опит в областта на финансовото управление и контрол, управленската 
отговорност, вътрешния и външния одит и се председателства от министъра на 
финансите. Целта на съвета е да подпомага министъра на финансите при 
стратегическото планиране, наблюдението и координацията на финансовото 
управление и контрол и управленската отговорност. 
В мотивите към законопроекта се посочва, че законовото регламентиране на 
срокове за отчет и въвеждане на санкции при неизпълнение се извършва с цел 
засилване на управленската отговорност на ръководителите – първостепенни 
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разпоредители с бюджетни кредити. Закриването на консултативния съвет за 
финансово управление и контрол се аргументира с припокриване на 
функциите му с функциите на одитните комитети, чието създаване в 
организациите от публичния сектор се предлага с изменението и допълнението 
на Закона за вътрешния одит в публичния сектор. 

  

Оценка на Института за модерна политика :  

Предлаганите промени ще съдействат за подобряване на процеса по финансово 
управление и контрол в публичния сектор. 

 
 

Име и № на 
законопроекта: 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите 
и данъчните складове, № 002-01-27 

Вносител/ Дата: Министерски съвет / 16 април 2010 

Комисии: 
Водеща: Комисия по бюджет и финанси
Други: Комисия по икономическата политика, енергетика и туризъм; 
Комисия по правни въпроси 

Първо четене:   10.06.10 

Приет/ Обн. ДВ:   

 
Промените в Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) са изготвени  в 
изпълнение на Решение № 180 на Министерския съвет от 1 април 2010 г. за 
одобряване на мерки за подкрепа на заетостта, домакинствата, бизнеса и 
фискалната позиция, като предложенията са свързани с изпълнението на част 
от тези мерки. Направени са следните предложения: 
1. Отмяна на нулевата акцизна ставка за биодизел, използван като енергиен 
продукт за отопление.  
Получено е положително решение на Европейската комисия за съвместимост 
на данъчното облекчение под формата на нулева ставка върху чистите 
биогорива и намалена ставка за смесите на конвенционални горива с биогорива. 
Съгласно посоченото решение мярката за намаляване на облагането с акциз на 
биогоривата се прилага само в случаите, когато биодизелът се използва като 
моторно гориво, а не като гориво за отопление. Със законопроекта се отменя 
нулевата акцизна ставка за биодизела, използван за отопление, с което се 
изпълнява решение на Европейската комисия. Няма да се въвежда нулева 
ставка за биоетанол, когато той е в чист вид. Мотивите за това решение са: а) 
биоетанолът не се използва в чист вид за гориво в България; б) нулевата ставка 
дава възможност за данъчни измами. Данъчни облекчения могат да се 
използват, когато биогоривото в бензина е между 4-5%. Смесването на 
биоетанола с бензина може да става само в данъчни складове(с цел избягване на 
злоупотреби), а ако даден търговец иска да смеси бензин с биоетанол и си купи 
биоетанол, той не плаща за него акциз, влиза в режима на отложено плащане, 
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биоетанолът преминава от един склад в друг склад и след смесването има 
намалена ставка.  
2. Определяне на операциите по смесване на биогорива с горива от нефтен 
произход като производство по смисъла на Закона за акцизите и данъчните 
складове. 
В съответствие с изискванията на европейското законодателство и по-специално 
на Директива 2003/96/ЕО за данъчното облагане на енергийните продукти и 
електроенергията е допълнено определението за производство на енергийни 
продукти. За производство на енергийни продукти се счита и смесването на 
енергийни продукти с платен акциз в случаите, когато размерът на дължимия 
акциз за получения енергиен продукт е по-висок от сумата на вече платения 
акциз за двата продукта. Например за производство се счита смесването на 
гориво за дизелови двигатели със съдържание на биодизел 2 процента обемни с 
платен акциз с гориво за дизелови двигатели със съдържание на биодизел от 4 
до 5 процента обемни с платен акциз, което на практика означава, че такова 
смесване не може да се извърши в бензиностанция и че продажбата на гориво 
за дизелови двигатели със съдържание на биодизел от 4 до 5 процента обемни, 
за което е платена намалената ставка, може да се продава само на отделна 
бензиноколонка. 
3. Отмяна на срока за реализиране на налични акцизни стоки, облепени с 
бандерол, закупен по отменената акцизна ставка, при влизане в сила на нови 
акцизни ставки. Във връзка с това се предлага и отмяна на условията за 
възстановяване на платен акциз за цигарите, които не са реализирани на пазара 
в законовоустановения срок. 
В мотивите се посочва, че регламентирания сега процес създава редица 
административни затруднения за митническата администрация, както и 
конфликти с представителите на бизнеса. С последните изменения и 
допълнения на ЗАДС бе отменено задължението за заплащане на акциз при 
изтичането на 60-дневния срок от получаване на бандеролите за стоки, за които 
акцизът не е станал дължим на друго основание. Във връзка с това се прие 
изцяло нов механизъм за заявяване на бандеролите на базата на  
средномесечното количество на освободените за потребление акцизни стоки, 
като по този начин ще се осъществява контрол върху процеса. С оглед на това 
отпада необходимостта от определяне на срокове за реализация на акцизните 
стоки, когато има промяна в акцизната ставка или на образеца на бандерол.  
4. Предлага се въвеждане на административно-наказателни разпоредби за 
лицата, които манипулират техническите устройства при осъществяването на 
контрола върху движението и използването на акцизни стоки. Предвижда се 
глоба в двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 1000 лева – за 
физическите лица, и имуществена санкция в двоен размер на дължимия акциз, 
но не по-малко от 2000 лв. – за юридическите лица и едноличните търговци. За 
повторно нарушение глобата и имуществената санкция са в троен размер на 
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дължимия акциз, но не по-малко от 3000 лева и 6000 лева, съответно за 
физическо и юридическо лице. 

Оценка на Института за модерна политика :  

  
Промените са свързани с изпълнение на задължения, произтичащи от 

правото на Европейската общност. Положително трябва да се оценят и 
усилията, свързани с въвеждането на административно наказателни 
разпоредби за лицата, които манипулират техническите устройства, 
използвани за контрол върху акцизни стоки. В резултат на промяната би 
следвало да се направи крачка напред и в упражняването на митническия 
контрол и да се ограничи дейността на сивия сектор в търговията с акцизни 
стоки. 
Отмяната на срока за реализиране на налични акцизни стоки, облепени с 
бандерол, закупен при стари акцизни ставки, след като в сила е влязла нова 
такава е мярка, която би трябвало да намали деформациите на пазара 
вследствие на презапасяването с бандероли и изкривеното предлагане. 
Неубедителна обаче е обосновката в законопроекта, според която досега 
действащият процес създава на Агенция "Митници" редица административни 
затруднения и дори конфликти с представителите на бизнеса. Би следвало 
подобни реформи да не се правят с цел облекчаване на дадена администрация, 
а с цел максимално доближаване на пазарните компоненти до реалното 
потребление. 
 
„Прозрачно законодателство” – оттеглени законопроекти: 
 
 
Име и № на 
законопроекта: 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите 
и данъчните складове, № 054-01-21

Вносител/ Дата: Мартин Димитров, Иван Иванов, Кирчо Димитров /ПГ "Синята 
коалиция"/ 19 март 2010 

Комисии: 
Водеща: Комисия по бюджет и финанси
Други: Комисия по икономическата политика, енергетика и туризъм; 
Комисия по правни въпроси 

Първо четене:  оттеглен на 12.05.10 

Приет/ Обн. ДВ:   

С проекта се предлагат следните промени: 
1. Изравняване режима на облагане на биоетанола в България с това в 
Европейския съюз и създаване на равнопоставени условия за българските 
производители при условията на спазване на всички законови изисквания в 
България и Европейския съюз, в това число и относно опазване на околната 
среда и понижаване на вредните емисии. В мотивите се посочва, че последните 
изменения в ЗАДС от 2009 г. в частта отпадане на биоетанола от групата на 
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горивата с нулеви акцизни ставки е необосновано с оглед направената 
нотификация от ЕК, а на национално ниво води и до нарушаване на 
Националната стратегия за стимулиране производството и употребата на 
биогорива. Българските производители, инвестирали в производството на 
биоетанол са поставени в неравностойно положение и понасят преки щети. 
Отпадането на биоетанола от групата на горивата с нулеви акцизни ставки 
противоречи и на българския Закон за възобновяемите и алтернативни 
енергийни източници и биогоривата /ЗВАЕИБ/, на целите, поставени с него, 
както и на политиката, провеждана от България и Европейския съюз за 
повишаване дела на биогоривата в транспорта, с цел опазване на околната 
среда и намаляване на вредните емисии. Биоетанолът е дефиниран като 
биогориво от ЗВАЕИБ и не следва да отпада от разпоредбите на ЗАДС. Не 
съществува правен или икономически аргумент в полза създаването на 
различен режим на биогоривата – биодизел и биоетанол, след като и двете 
имат един и същи правен статут на биогорива, за които се отнасят и директива 
на ЕС и Националната стратегия и Закона за възобновяемите и алтернативните 
енергийни източници и Закона за чистотата на атмосферния въздух.  
2. Да се допълни биоетанола освен с код по КН от 2207 20 00  и с код 2207 10 00, 
но с чисотота не по-малко от 99%  
При биоетанола, който може да се използва като биогориво, от съществено 
значение е действителното обемно алкохолно съдържание да е много високо. За 
това и в предложението изрично е записано то да бъде не по-малко от 99%. 
Биоетанолът е с обемно алкохолно съдържание минимум 99.5% и от състава му 
не са очистени т.нар. висши алкохоли и други вещества като напр. метанол, 
сяра и хлор, което го прави напълно негоден за човешка консумация. Затова и 
не е необходим процес на денатуриране – поради което се предлага кода по КН 
да бъде коректно изменен от код по КН 2207 20 00 – на код по КН 2207 10 00. Не 
следва да се денатурира един продукт, за да стане негоден или вреден за 
човешка консумация, когато той по своята същност е такъв като биоетанола – 
вреден и негоден за употреба.  
3. Да се синхронизират регулациите в ЗАДС и в ЗВАЕИ поради различните 
нива на смесване на горивата, които към момента имат различни фискални 
последици.  
Със Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и 
биогоривата са въведени задължения за използване на биогорива в нефтените 
горива за бензинови и дизелови двигатели в границите между 2 и 5%, считано 
от 01.03.2010 г. Същевременно в ЗАДС вече е предвидена преференция за 
смесване при нива само от 4 до 5 на сто. Това разминаване между двата закона 
обезсмисля преференцията и не стимулира изпълнението на задълженията, 
поради което се предлага да се изравни режима на долната граница от 2% без 
да се променя горната граница от 5%. Предлаганата промяна касае както 
биоетанола, така и биодизела, с оглед необходимостта от равнопоставеност на 
тези два вида биогорива.  
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Оценка на Института за модерна политика :  

Въпреки, че законопроектът е оттеглен, Институтът за модерна политика 
оценява положително целта на измененията да се поставят българските 
производители в по-конкурентоспособна и равнопоставена позиция, както и 
усилията за по-ефективно изпълнение на заложените изисквания за определен 
обем на биогоривата съгласно изискванията на ЕС. 
 
в) Образование и наука: 
 
«Сиво законодателство» - на етап «обсъждане»:  
 
Име и № на 
законопроекта:  

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на 
научните изследвания, № 002-01-30 

Вносител/ Дата: Министерски съвет/ 19 април 2010 

Комисии: 
Водеща: Комисия по образованието, науката и въпросите на децата, 
младежта и спорта
Други: Комисия по бюджет и финанси; Комисия по правни въпроси 

Първо четене:  18.06.10 

Приет/ Обн. ДВ:  
 
С проекта се предлагат следните основни промени:  
1. Разширяват се и се детайлизират основните функции на държавата във 
връзка с научните изследвания. Във функция на държавата се вменява да: 
създава условия за съгласуваност на политиките в областта на образованието, 
науката и иновациите; насърчава взаимодействието между научната дейност и 
икономиката чрез изграждане на инструменти за общи действия; насърчава 
изграждането на научна инфраструктура, достъп до електронни научни бази 
данни – „научни платформи”, както и научни комплекси; създава инструменти 
за стимулиране на заявителската активност за закрила на изобретенията и 
полезните модели, разработени в резултат на научноизследователската 
дейност; съдейства за достигане на научния продукт до реалната икономика; 
подпомага и насърчава научните изследвания чрез подкрепа на международни 
програми и инициативи на принципа на споделено финансиране. В 
задължение на Министерски съвет се вменява определянето на условията и 
реда за подпомагане и стимулиране внедряването на научни продукти и 
тяхното разпространение във всички области. 
2. Предлага се Министерският съвет по предложение на министъра на 
образованието, младежта и науката да може да създава с постановление като 
звена по чл. 60 от Закона за администрацията изследователски 
експериментални центрове за провеждане на конкурентоспособни научни 
изследвания и решаване на значими научни задачи. 
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3. Предлага се за стимулиране на български учени и научни колективи 
министърът на образованието, младежта и науката да може да учредява 
награди за принос и постижения в областта на научните изследвания. 
Условията и редът за присъждане на наградите ще бъдат определяни с акта за 
учредяването им. 
4. Отпада изискването годишният доклад за състоянието и развитието на 
научните изследвания в научните организации и висшите училища, който се 
внася от министъра на образованието, младежта и науката за одобрение от 
Министерски съвет, да съдържа и план за действие за следващата година.  
5. Въвежда се разпоредба, според която министърът на образованието, 
младежта и науката ще издава Правилник за организацията и 
функционирането на система за наблюдение и оценка на 
научноизследователската дейност, осъществявана от висшите училища и 
научните организации, както и на дейността на Фонд „Научни изследвания”. В 
правилника ще се определят критериите за оценка на дейността. Оценяването 
и наблюдението на научните изследвания и на резултатите от тях ще се 
извършва на национално и/или международно експертно независимо ниво.  
6. Регистърът за научната дейност ще се поддържа от Министерството на 
образованието, младежта и науката, а не от фонд „Научни изследвания”. В 
регисътра няма да подлежат на вписване данни, свързани с изпълнителите на 
научни изследвания.  
7. Подкрепата на проекти и дейности за насърчаване на научните изследвания, 
осъществявана от фонд „Научни изследвания”, ще бъде насочена към проекти, 
съобразени с Националната стратегия за научни изследвания, рамкови 
програми с определени приоритети на Европейския съюз, както и други 
европейски и трансевропейски инициативи и Европейската и националната 
пътна карта за научноизследователска инфраструктура. Дейността на фонда ще 
се контролира и анализира от министъра на образованието, младежта и 
науката. Средствата от фонда ще се разходват още и за поддържане на научна 
инфраструктура и научни комплекси. Фондът ще финансира и проекти въз 
основа на схеми за финансиране на научни изследвания с участието на бизнеса 
като бенефициент на научния продукт. Предвижда се възможност средствата от 
фонда да се разходват и придобиване и поддържане на патенти.  
8. Въвеждат се задължителни реквизити на проектите, с които се кандидатства 
пред фонд „Научни изследвания”. Въвежда се забранената до сега от 
действащия закон възможност членовете на постоянните научно-експертни 
комисии, които оценяват изпълнението на текущи проекти да кандидатстват 
сами за финансиране на проекти. В обхвата на забраната се включва единствено 
възможността експертите сами да оценяват проекти, в които участват.   

 

Оценка на Института за модерна политика :  
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В законопроекта са инкорпорирани предложения, които отговарят на 
принципите на добро управление и съдействат за стимулиране на научните 
изследвания. Измежду тях могат да бъдат посочени създаването на условия за 
съгласуваност на политиките в областта на образованието, науката и 
иновациите; насърчаването на взаимодействието между научната дейност и 
икономиката чрез изграждане на инструменти за общи действия; създаването 
на инструменти за стимулиране на заявителската активност за закрила на 
изобретенията и полезните модели, разработени в резултат на 
научноизследователската дейност; и др. Това, обаче, са пожелателни текстове, 
недостатъчно обвързани с реални механизми за тяхното осъществяване.  
От друга страна, недоумение буди фактът, че предложеният законопроект не е 
бил обект на обсъждане с Българската академия на науките, която има 
съществен принос в научните изследвания, както и с висши училища и бизнеса. 
Предлага се Министерски съвет да определя едностранно условията и реда за 
подпомагане и стимулиране внедряването на научни продукти и тяхното 
разпространение във всички области, без да е разписана процедура дори по 
консултация с висшите училща и научните институции, от една страна, и с 
бизнеса, от друга, при създаване на този ред и условия. Едва ли 
администрацията на ресорното министерство или на Министерски съвет 
притежава достатъчна специализирана конпетентност да изготви 
самостоятелно правила, които действително ефективно да съдействат за 
стимулирането на научните изследвания и тяхното внедряване. Системата за 
наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, осъществявана от 
висшите училища и научните организации, както и на дейността на Фонд 
„Научни изследвания” отново ще се определи самостоятелно от 
администрацията, без консултации със заинтересованите страни.   Всички тези 
разпоредби създават риск от бюрократизиране и формализиране на процеса 
по оценяване на дейността, без достатъчно задълбочен анализ по същество на 
научната дейност. Последното би довело и до недопустима административна 
намеса в работата на автономни структури.  
 
г) Енергетика: 
  
«Сиво законодателство» - приети закони:  
 
Име и № на 
законопроекта:  

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, 
№ 002-01-22 

Вносител/ Дата: Министерски съвет/ 06 април 2010 

Комисии: 
Водеща: Комисия по икономическата политика, енергетика и туризъм 
Други: Комисия по правни въпроси; Комисия по европейските въпроси и 
контрол на европейските фондове  

Първо четене:  9.06.10 
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Приет/ Обн. ДВ: 01 юли 2010 

 
Със законопроекта се предлагат следните основни промени: 
1. Предлага се промяна в състава на Държавната комисия по енергийно и водно 
регулиране (ДКЕВР): Премахва се длъжността заместник-председател. Броят на 
членовете на комисията се редуцира от 13 на 7 члена. Въвежда се забрана едно и 
също лице  да бъде избирано/ назначавано за повече от два последователни 
мандата като член на комисията. С Преходните и заключителни разпоредби 
към закона се предвижда подмяна на състава на комисията с изключение на 
нейния председател. Отпада изискването да има икономист измежду членовете 
на комисията. Друго предложение е председателят на комисията и/или членът 
- правоспособен юрист, да не могат да гласуват „за” при упражняване 
правомощията на комисията по Закона за регулиране на водоснабдителните и 
канализационните услуги в случаите, когато двамата членове със стаж в 
областта на водоснабдяването и канализацията са гласували „против”.  
2. Предлага се да отпадне изискването за издаване на бюлетин, в който се 
публикуват решенията за издаване, изменение, допълнение, отнемане и 
прекратяване на лицензиите и на решенията за утвърждаване на цените. Тези 
публикации ще се извършват на интернет страницата на ДКЕВР.  
3. Предлага се изграждане или разширение на площадкови и/или линейни 
енергийни обекти, както и на надземни и подземни хидротехнически 
съоръжения за производство на електрическа енергия или на части от тях и на 
свързаните с производството съоръжения и площадки за депониране на 
производствени отпадъци да може да се изгражда както върху имоти – частна 
общинска собственост, така и върху имоти – публична общинска сосбственост.  
4.  Предвидено е също отпадане на изискването за предоставяне на влязъл в 
сила подробен устройствен план като задължителна предпоставка за 
стартиране на процедура по по  принудително отчуждаване на имот в полза на 
концесионери. 
5. Вменява се в задължение на ДКЕВР да осъществява контрол по отношение на 
лица, които извършват дейности без лицензия, в случаите, когато такава се 
изисква, както и по изпълнението на задължението за осигуряване на достъп до 
собствена уредба и/или съоръжение в случаите, предвидени в този закон.  
 6. С предложените Преходни и заключителните разпоредби се удължава 
срокът за изкупуване на електрическата енергия, произведена от 
съществуващите топлоелектрически централи с комбинирано производство на 
топлинна и електрическа енергия, без постигнати показатели за 
високоефективност, до края на 2011 г. В същия срок се предвижда изкупуване и 
на електроенергията, произведена над количеството електрическа енергия от 
комбинирано производство (т. нар. „принудена електрическа енергия”), като до 
края на настоящия регулаторен период цената на „принудената” електрическа 
енергия е по договаряне, а от 1 юли 2010 г. – по индивидуални разходи.  
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Оценка на Института за модерна политика   

Като оставя настрани специализираните предложения в законопроекта, 
свързани с енергийното и водното регулиране, ИМП не може да подкрепи 
предложените промени поради следните принципни съображения:  
Мотивите на вносителя за редуциране на броя на членовете на ДКЕВР са 
свързани с бюджетни икономии, оптимизиране на работата на комисията и 
повишаване на прозрачността в дейността й. Тези аргументи са безпочвени: 1) 
Не е представен анализ на натовареността на работата на комисията, от който 
да е видно, че с редуциране на състава й дейността й наистина ще се 
оптимизира. При съществена натовареност с предложението дейността на 
комисията по-скоро би се затруднила; 2) Намаляването на броя на членовете на 
ДКЕВР по никакъв начин не повишава прозрачността в дейността й. При 
положение, че вносителят наистина цели повишаване на прозрачността, то 
много по-голям ефект в тази насока би имало решение всички заседания на 
ДКЕВР да бъдат открити. По правило, свиването на комисията може да засили 
позицията на определено лоби, защото процентно ще има по-голямо участие в 
гласуването; 3) Бюджетните икономии са от порядък, така че да не могат да 
бъдат приети за сериозен аргумент за извършване на предлаганите промени; 4) 
Предложението за цялостна подмяна на състава на комисията (независимо от 
мандата на отделните членове) с изключение на председателя й навежда на 
мисълта за промяна, продиктувана от желанието за назначаване на 
политически удобни членове в независимия по дефиниция регулаторен орган; 
5) Наличието на експерт в областта на икономиката в комисията е 
изключително важно във връзка със спецификата на нейната работа. 
Предложението за отпадането на изискването за икономист в състава й не е 
мотивирано; 6) Предложението за обвързване на членове на комисията 
(председател, юрист) със задължението да гласуват „за” при определени 
обстоятелства  е в пряк разрез с демократичните принципи на управление. 
Промяната, която предвижда да спре книжното издаване на бюлетина на 
ДКЕВР ще ограничи публичността на дейността на органа.   

 
 „Прозрачно законодателство” – приети закони: 
 
Име и № на 
законопроекта:  

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за 
енергетиката, № 054-01-47  

Вносител/ Дата: Валинтин Николов, Диан Червенкондев /ПГ на ПП ГЕРБ /, Мартин 
Димитров /ПГ "Синята коалиция"/ 14 май 2010 

Комисии: Водеща: Комисия по икономическата политика, енергетика и туризъм 
Други: Комисия по правни въпроси 

Първо четене:  9.06.10 
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Приет/ Обн. ДВ: 01 юли 2010 
 
С проекта се предлага средствата за дялово разпределение за отопление - 
индивидуални разпределители, съответстващи на действащите в страната 
стандарти, или индивидуални топломери, както и индивидуалните водомери 
да не бъдат изрично регламентирани със закона като собственост на 
потребителите. Предложението е потребителите свободно да избират начина, 
по който да осигурят монтажа и функционирането им.   
Втората промяна предвижда създаване на нова принудителна административна 
мярка: Когато компетентните органи установят нарушения на закона и с цел 
предотвратяване на нови нарушения или преустановяване на нарушенията, 
както и за отстраняване на вредните последици от тях, контролът да включва и 
правомощие на контролните органи да назначат одитор, който да извърши 
финансова или друга проверка на контролираните по този закон лица, съгласно 
предварително определени изисквания, като разходите да са за сметка на 
проверяваното лице.  
Според мотивите на вносителите с първото предложение се преодоляват 
наложени ограничения на собственици на топлофицирани имоти в правото на 
избор на различни форми на собственост върху уредите. Втората предложена 
промяна се аргументира с осигуряване на възможност на енергийния регулатор 
да извършва регулаторен одит, който представлява финансов одит, одит на 
лицензионната дейност на съответното дружество, включително одит на 
качеството на предлаганите услуги. 

Оценка на Института за модерна политика :  

Предложените промени са в съответствие с принципите на добро управление и 
защитата на права. С тях ще се гарантира правото на избор на формата на 
собственост върху водомерите и топломерите на собствениците на имоти, както 
и ще се осигури възможност за по-ефективен контрол върху дейността на 
енергийните и топлофикационни дружества.  
 
д) Опазване на околната среда: 
 
 «Прозрачно законодателство» – приети закони: 
 
Име и № на 
законопроекта: 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на 
околната среда,  № 002-01-20 

Вносител/ Дата: Министерски съвет / 26 март 2010 

Комисии: 
Водеща: Комисия по околната среда и водите
Други: Комисия по бюджет и финанси; Комисия по правни въпроси; 
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове 

Първо четене:  12.05.10  
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Приет/ Обн. ДВ:  09.06.10 

 
Със  законопроекта се цели хармонизиране на националното законодателство с 
общностното право и конкретно въвеждане на изисквания на Европейски 
директиви, касаещи въпросите на: включване на авиационните дейности в 
схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на 
Общността; подобряване и разширяване на схемата за търговия с квоти за 
емисии на парникови газове на Общността; включване в националното 
законодателство на забраната за износ на метален живак и някои живачни 
съединения и смеси и безопасното съхранение на метален живак, както и 
създаване на правна рамка за участие на Република България в 
международната търговия с емисии по чл. 17 от Протокола от Киото чрез 
Национална схема за зелени инвестиции.  

 

Оценка на Института за модерна политика :  

Законопроектът хармонизира националното законодателство с 
общностното право.  

 
е) Праворазраване: 
 
„Прозрачно законодателство” – на етап „обсъждане”: 
 
Име и № на 
законопроекта: Законопроект за допълнение на Наказателния кодекс, № 054-01-33   

Вносител/ Дата: Мая Манолова /ПГ на КБ/ и група н.п./ 16 април 2010 

Комисии: Водеща: Комисия по правни въпроси
Други:  

Първо четене:   

Приет/ Обн. ДВ:   

 
С предлаганите промени в Наказателния кодекс се третират проявите на 
особена жестокост към животните. Предлагат се нови наказателни състави: 
1. При  организиране на боеве с животни или предоставяне на животни за боеве 
в присъствието на малолетни или непълнолетни лица или когато деянието се 
заснема или при осъществяването му се използват видео или други материали, 
показващи сцени с минали боеве, деецът да бъде наказан с лишаване от свобода 
до две години или с пробация, както и с глоба от 2 000 до 10 000 лева. 
2. С наказание лишаване от свобода до две година или с пробация, както и с 
глоба от 1000 до 6000 лева да се наказва лице, което прояви особена жестокост 
към животно като умишлено му причини тежко или трайно увреждане, както и 
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лице, което допуска проява на особена жестокост към животни от лице, което е 
под негов контрол. 
3. Лице, което умъртви животно по особено мъчителен начин, да се наказва с 
лишаване от свобода до три година или с пробация, както и с глоба от 2000 до 
10000 лева. 

Оценка на Института за модерна политика :  

Инкриминирането на проявите на особена жестокост към животните е в 
съответствие с принципите на едно демократично и хуманно общество. То е в 
съответствие с правната практика в редица европейски държави, както е 
необходимо и предвид увеличения брой случаи на публично и демонстративно 
упражняване на насилие върху животни в страната ни.  

 
Име и № на 
законопроекта: 

Законопроект за допълнение на Наказателния кодекс, № 002-01-34 

Вносител/ Дата: Министерски съвет / 05 май 2010 

Комисии: Водеща: Комисия по правни въпроси
Други: Комисия по земеделието и горите 

Първо четене:   

Приет/ Обн. ДВ:   
 
Със законопроекта се предлага инкриминиране на проявите на жестокост 
спрямо животни. 
Предвижда се лицата, които умишлено и противозаконно умъртвят животно, 
да се наказват с лишаване от свобода до една година и с глоба от 1000 до 3000 лв., 
а за умишлено и противозаконно причиняване на увреждане на животно да се 
наказват с пробация и глоба до 3000 лв. Увреждане ще е налице, когато трайно 
или временно се нарушава нормалното функциониране на организма на 
животното.  
За деяния, извършени с особена жестокост или по особено мъчителен за 
животното начин или на публично място, за деяния, извършени повторно от 
длъжностно лице или от лице, осъществяващо дейност или професия, свързана 
с отглеждане или полагане на грижи за животни, както и за деяния, извършени 
в присъствието на малолетно или непълнолетно лице и по начин или със 
средства, опасни за живота и здравето на хора или животни, се предвижда 
лишаване от свобода от една до три години и глоба от 2000 до 5000 лв. 
С Преходните и заключителни разпоредби се предвиждат изменения в Закона 
за защита на животните с цел привеждането му в съответствие с нормите на 
този законопроект.  

Оценка на Института за модерна политика :  
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 Инкриминирането на проявите на особена жестокост към животните е в 
съответствие с принципите на едно демократично и хуманно общество. То е в 
съответствие с правната практика в редица европейски държави, както е 
необходимо и предвид увеличения брой случаи на публично и демонстративно 
упражняване на насилие върху животни в страната ни.  
С оглед направеното предложение и свързаните с него промени в Закона за 
защита на животните би било добре да се помисли предложеният член в НК да 
се допълни и с отнемане в полза на държавата на животно в случаите, когато 
жестокостта към него е проявена от собственика му.   
 
ж) Държавна администрация, публични функции: 
 
«Сиво законодателство» - приети закони:  
 
Име и № на 
законопроекта:  

Законопроект за допълнение на Закона за политическите партии, № 002-01-29

Вносител/ Дата: Министерски съвет/ 16 април 2010 

Комисии: Водеща:  Комисия по бюджет и финанси  
Други: Комисия по правни въпроси 

Първо четене:  10.06.10 

Приет/ Обн. ДВ:  01 юли 2010 

 
С проекта се предлага годишната държавна субсидия за 2010 г. да се предостави 
на политическите партии и коалиции в размер 85 на сто от общата сума по 
Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. 
В мотивите си вносителят посочва, че с този законопроект се изпълява мярка № 
20 от Решение № 180 от на Министерския съвет за одобряване на мерки за 
подкрепа на заетостта, домакинствата, бизнеса и фискалната позиция. Очакват 
се бюджетни икономии в размер на 7,5 милиона лева. Според вносителите така 
и политическите партии и коалиции солидарно с всички физически и 
юридически лица ще понесат тежестта на финансовата криза. 

 

Оценка на Института за модерна политика :  

Бюджетните икономии, до които предложената мярка ще доведе, са 
незначителни, поради което тя може да бъде определена като популистка. 
Механизмът на формиране на общата сума за субсидиране на политическите 
партии и коалиции според действащия закон е обвързване на субсидията с 
размера минималната работна заплата за страната. Инкорпорираната в този 
механизъм идея е средствата за политическите сили  да са зависими от 
минималния стандарт на живот, който с дейността си гарантират на хората. В 
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този смисъл действащите разпоредби са актуални и към днешната ситуация на 
финансова криза. С предложението се свиват приходите от държавата на 
политическите сили, като не се създава механизъм за компенсация чрез 
приходи от други източници, което би стимулирало реализацията на 
нерегламентирани пътища за финансиране на партиите и коалициите.   

 
«Сиво законодателство» - на етап «обсъждане»:  
 
  
Име и № на 
законопроекта: 

Законопроект за изменение на Закона за защита на конкуренцията, № 
002-01-32 

Вносител/ Дата: Министерски съвет / 03 май 2010 

Комисии: Водеща: Комисия по икономическата политика, енергетика и туризъм
Други: Комисия по правни въпроси  

Първо четене:  10.06.10 

Приет/ Обн. ДВ:   
 

Със законопроекта се предвижда намаляване на броя на членовете на 
Комисията за защита на конкуренцията от 7 на 5 члена, уеднаквяване на 
мандата на председателя и членовете (5 години) и избор на нов състав на 
комисията в едномесечен срок от влизане в сила на този закон.  

 

Оценка на Института за модерна политика :  

Този законопроект е още един пример за груба политическа намеса в дейността 
на независим регулаторен орган. Независимо от факта, че мандатът на 
членовете на КЗК не е изтекъл, със законопроекта се предвижда приемане на 
изцяло нов състав на комисията от управляващото мнозинство, което поставя 
под съмнение независимостта и обективността в бъдещата дейност на новия 
състав. Предложението за редуциране на броя на членовете на комисията не е 
съпътствано с анализ на натовареността на комисията и възможността тя да 
извършва ефективно дейността си с намален състав. Съществува достатъчно 
основателно съмнение за бъдещата ефективност и с оглед на факта, че с проекта 
на промени в Закона за обществените поръчки, внесен от МС, на комисията се 
възлагат допълнителни функции. Мотивите на вносителя за извършване на 
промените са несъстоятелни: 1) намаляването на тежестта върху бюджета е 
минимална и несъизмерима с вредите, които ще произтекат от занижената 
ефективност на комисията; 2) с редуциране на броя на членовете на комисията 
и политическата подмяна на състава й едва ли ще се понижи рискът от 
установяване на корупционни практики; 3) с повишената натовареност на 
комисията и намаляване на състава й няма да се повиши ефективността при 
осъществяване на възложените й функции.  
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Име и № на 
законопроекта: 

Законопроект за изменение на Закона за защита от дискриминация,  
№ 002-01-31 

Вносител/ Дата: Министерски съвет / 30 април 2010 

Комисии: 
Водеща: Комисия по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и 
петициите на гражданите
Други: Комисия по правни въпроси 

Първо четене:   

Приет/ Обн. ДВ:   
 

Със законопроекта се предлага намаляване числеността на Комисията за 
защита от дискриминация от 9 на 5 души с произтичащите от това промени в 
броя на избраните от Народното събрание (от 5 на 3) и назначените от 
Президента на Република България (от 4 на 2) членове на комисията.     
 

Оценка на Института за модерна политика :  

Предложението за редуциране на броя на членовете на комисията не е 
съпътствано с анализ на натовареността на комисията и възможността тя да 
извършва ефективно дейността си с намален състав. С промените, касаещи 
редуциране на броя на членовете на независими регулаторни органи на 
практика се поставя в риск функционирането на съответния регулатор като 
цяло. При високата натовареност на работа в пъти се повишават рисковете от: 
1) продължително забавяне на разглеждането на заведени преписки; 2) 
резглеждане на преписки повърхностно, без детайлно изясняване на 
фактическата и на правната страна; 3) грешки поради пренатовареност и др.  
 
Име и № на 
законопроекта: 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за 
насърчаване на заетостта, № 002-01-52 

Вносител/ Дата: Министерски съвет/ 14 юни 2010 

Комисии: Водеща: Комисия по труда и социалната политика
Други:   

Първо четене:   01.07.10 

Приет/ Обн. ДВ:   

 
Накратко, се предлагат промени в следните насоки: 
 

1. Разширяване на възможностите за финансиране на активната 
политика по заетостта чрез: 

• регламентиране на възможността за предоставяне на 
средства за прогнозиране на пазара на труда.  
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• разходи за възнаграждения на външни експерти за участие в 
комисии за провеждане на изпити за придобиване на 
професионална квалификация. 
• удължаване на срока за стажуване на младежите, завършили 
през последните 24 месеца професионално обучение и без трудов 
стаж по специалността, при работодател от 6 на 9 месеца.  
• предоставяне на суми за работодатели, наели на работа за 
период до 12 месеца на т. нар. „зелени работни места” безработни 
лица с непрекъснато поддържана регистрация в дирекциите 
„Бюро по труда” за период, не по-кратък от 6 месеца, като мярка 
по изпълнение на една от водещите цели на Европейския съюз, 
включена в Стратегията за интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж „Европа 2020”. 

2. Подобряване на нормативните условия за предоставяне на 
качествени услуги по заетостта чрез: 

• намаляване на санкциониращия срок, в който лицата имат 
право на следваща регистрация  в дирекциите ”Бюро по труда”, от 
12 на 6 месеца.  
• регламентиране на задължение за работодателите от 
публичната администрация да обявяват в териториалните 
поделения на Агенцията по заетостта свободните работни места за  
наемане по трудово правоотношение в администрацията.  
• осигуряване на възможност за частните посредници да 
предоставят в Агенцията по заетостта информация за обявените 
при тях свободни работни места и за работните места, които вече 
са заети.  
• въвеждане на допълнителни изисквания към физическите и 
юридическите лица, които кандидатстват за регистрация за 
извършване на посредническа дейност по наемане на работа. 

 
3. Насърчаване на партньорствата и регионалния подход при 
разработване на програми и проекти за осъществяване на 
приоритетите на активната политика по заетостта чрез 
предоставяне на възможност за: 

• финансиране и реализиране на проекти за увеличаване на 
заетостта, разработени съвместно от неправителствени 
организации и социални партньори. 
• периодично одобряване и финансиране на регионални 
програми за заетост, както и на програми за заетост, ограмотяване, 
професионално обучение и обучение по ключови компетентности 
на групи в неравностойно положение на пазара на труда. 
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4. Повишаване ефективността на контролната дейност, 
извършвана от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по 
труда”, по спазване на Закона за насърчаване на заетостта при 
извършването на посредническа дейност по наемане на работа 
чрез: 

• увеличаване размера на глобите, съответно на 
имуществената санкция, от 1000 до 2500 лв., а при повторно 
нарушение - от 2500 до 5000 лв., за физическите и/или 
юридическите лица, извършващи посредническа дейност и услуги 
в нарушение на изискванията за осъществяване на дейността; 
• въвеждане на санкция за работодател, наел по трудово 
правоотношение чужденец без регистрация в Агенцията по 
заетостта (студенти или командировани работници), както и 
санкция за самите чужденци, които извършват трудова дейност без 
регистрация. Глобата или имуществената санкция е в размер, 
определен по чл. 48 от Закона за чужденците в Република 
България, освен ако не подлежи на по-тежко наказание; 
• регламентиране на възможност за изпращане по пощата на 
съставени от контролния орган актове за установени 
административни нарушения или в случаите, когато лицето не 
бъде намерено на адреса на управление, на постоянния му адрес 
или на адреса по месторабота, връчването да се извършва, като на 
таблото за обявления и на официалната интернет страница на 
органа се поставя съобщение за съставянето на акта, подлежащ на 
връчване. 

 
5. Промяна в мерките, свързани с насърчаване на 
предприемачеството: 

• отпада мярката за предоставяне на услуги за обучение за 
професионална квалификация на лицата, получили кредит по 
проект "Гаранционен фонд за микрокредитиране", поради 
разширяване и разнообразяване на възможностите за 
предоставяне на обучения на заети лица, включително чрез 
получаване на ваучери; 
• отпада мярката за предоставяне на средства на безработни 
лица след одобряване на бизнес проект за земеделска дейност; тези 
разходи се разглеждат като оперативни помощи, които са 
несъвместими с общия пазар и не могат да бъдат предмет на 
подпомагане чрез държавна помощ. 
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Оценка на Института за модерна политика :   

 
Според мотивите „условията на динамични промени на пазара на труда, 
заетостта и развитието на човешките ресурси” налагат целенасочена намеса на 
държавата, която да спомогне за осигуряване на устойчива заетост и 
ограничаване на продължителната безработица. Проблемите на пазара на 
труда са факт и държавата действително притежава механизми за въздействие. 
Вместо да се избере обаче подходът, при който чрез данъчни стимули да се 
окаже положителен ефект върху заетостта и пазарните условия, със 
законопроекта се предлагат фискални мерки, които водят със себе си по-високи 
разходи за изпълнение и трудно измерими и съпоставими с вложеното 
резултати. Така, както например се предлага временно облекчаване на бизнеса с 
предложените промени за повишаване срока на допустимия принудителен 
неплатен отпуск, ефектът върху заетостта от въвеждане да успоредни данъчни 
стимули за работодатели би бил чувствително висок и непосредствен. Пазарът 
на труда, ако е свободен, какъвто по принцип би трябвало да е този в България, 
се влияе в много по-голяма степен от икономическите стимули, отколкото от 
преките фискални мерки с ограничено действие и приложно поле. Последните 
изкривяват пазара, нарушават свободата на избор и ограничават 
предприемаческото мислене, като същевременно не създават устойчива заетост. 
 
 
«Сиво законодателство» - оттеглени законопроекти:  
 
Име и № на 
законопроекта: 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за 
автомобилните превози, № 002-01-23 

Вносител/ Дата: Министерски съвет / 09 април 2010 

Комисии: 

Водеща: Комисия по транспорт, информационни технологии и 
съобщения 
Други: Комисия по правни въпроси; Комисия по регионална политика и 
местно самоуправление; Комисия по европейските въпроси и контрол на 
европейските фондове 

Първо четене:  оттеглен на 21.05.10 

Приет/ Обн. ДВ:   

 
Предлагат се следните основни промени: 
1. Променя се статутът на информацията, предоставяна от превозвачите за 
извършената от тях превозна дейност – от класифицирана информация, 
служебна или търговска тайна, тя става статистическа тайна по смисъла на 
Закона за статистиката. 
2. Променият се изискванията, при които не се издава лиценз и 
удостоверение за регистрация на превозни средства или състав от превозни 
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средства. Досега допустимата товароносимост до 3,5 тона се променя на 1,5 
тона, а максимално допустимата маса от 6 тона, става 3,5 тона. 
3. Предвижда се обучението на превозвачи и лица, извършващи превоз за 
собствена сметка, обществени превози на пътници и товари с превозни 
средства, за които има изискване за свидетелство за управление на МПС от 
определена категория и съответната квалификация, да се извършва по единна 
учебна документация, утвърдена от изпълнителния директор на ИА 
„Автомобилна администрация”. Досега министърът на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията определяше с наредба 
единствено условията и реда за провеждане на обучението. 
4. Изрично се въвежда като основание за отнемане на лиценз за извършване 
на превоз на пътници или товари на територията на Република България или 
на лиценз на Общността, неспазването на срока за представяне на 
доказателства за финансова стабилност. Целта според вносителите е по-
строга регламентация на необходимостта от представяне на необходимите 
документи за доказване на финансова стабилност в срок и избягване на 
противоречива съдебна практика при издаване на заповед за отнемане на 
лиценз. 
5. Предвижда се превоз на товари за собствена сметка да не може да се 
извършва с моторни превозни средства или състав от пътни превозни средства с 
допустима максимална маса над 12 тона. Юридическите лица или едноличните 
търговци, извършващи превоз на пътници и товари за собствена сметка са 
длъжни да уведомят писмено ИА „Автомобилна администрация”, че 
извършват тази дейност, не по-късно от 14 дни след започването й. 
6. Въвеждат се нови изисквания за упражняване на професията 
автомобилен превозвач. Предприятия, които упражняват тази професия, 
трябва да са действително и трайно установени в една от държавите членки на 
Европейския съюз. Мотивите за въвеждането на новия критерий „установяване” 
са свързани с това, че държавата членка на установяване носи отговорност за 
извършване на проверките за това дали предприятието спазва по всяко време 
условията за установяване, за да бъдат в състояние компетентните органи на 
тази държава членка при необходимост да вземат решение за спиране на 
действието или за оттегляне на разрешенията, които позволяват на 
предприятието да осъществява дейност на пазара.   
7. Предлага се създаване на фигурата „транспортен агент” – търговец, който 
срещу възнаграждение сключва от свое име за своя сметка договор за автомобилен 
превоз на товар – като се предвижда регистрационен режим за извършване на 
този вид дейност. Подробно са регламентирани редът за извършване на 
регистрация, документите, необходими за вписване в регистъра, изискванията 
към лицата, желаещи да упражняват този вид дейност, данните, които 
подлежат на вписване в регистъра, вписването на настъпили промени в 
обстоятелствата и начинът на заличаване. Създаването на фигурата 
„транспортен агент” според вносителя цели решаване на проблемите в 
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транспортния пазар, растящата задлъжнялост между фирмите на пазара и 
наличието на немалък брой неподготвени посредници. С вписването в нарочен 
регистър на лицата, имащи право да извършват такава дейност, както и с 
предвидените в законопроекта задължения за ежегодно представяне на 
сключен или подновен договор за застраховка, покриваща отговорността за 
причинени вреди вследствие на неразплащане с контрагенти, включително при 
неплатежоспособност и несъстоятелност, се изваждат от сивия сектор лица 
и фирми, които извършват такава дейност без необходимите документи и 
професионална компетентност, като също така се дава възможност за 
извършване на справки от страна на останалите участници на пазара за 
легитимност на субектите, с които сключват договор. 
8. Предвижда се промяна в Републиканската транспортна схема, която ще 
включва автобусни линии със спирки само в областни центрове и с крайни 
спирки в несъседни области. Схемата ще се разработи от Министерството на 
транспорта, информационните технологии и съобщенията и ще се утвърди от 
ресорния министър. 
9. В разпоредбата на чл. 23а, отнасяща се до случайните превози на деца 
или ученици, отпада изискването автобусите да имат издадено удостоверение 
за категоризация по системата за международна класификация на автобусите 
за туризъм на Международния съюз по автомобилен транспорт. Създава се 
ново изискване при извършване на специализирани превози и на превози за 
собствена сметка на деца или ученици, възложителят на превоза, съответно 
организаторът му, да предприемат мерки за осигуряване на безопасното 
качване, превозване и слизане от превозното средство. 
10. Законопроектът предвижда създаването на ново задължение за 
общинските съвети, свързано с регулацията на таксиметровите превози. 
Предлага се общинските съвети да определят максималния размер на цените за 
предоставяне на таксиметрови услуги на територията на съответната община. 
Цените ще се актуализират най-малко веднъж годишно или по искане на 
министъра на транспорта, информационните технологии и 
съобщенията. 
11. Предвидена е промяна, засягаща функционалните и техническите 
изисквания, на които трябва да отговаря фискалната памет на електронните 
таксиметрови апарати, въвеждането й в експлоатация, регистрацията и 
контролът върху техническото й състояние. Те ще се определят с наредба по 
Закона за данък върху добавената стойност, издадена от министъра на 
финансите. 
12. Предлага се разпоредба, с която се създава още едно задължение за 
кметовете на общини – да определят маршрута на движение на пътните 
превозни средства, с които се извършват превози с атракционна цел, като се 
съобразяват с условията за безопасност и сигурност на пътниците. 
13. Предвижда се и изменение с цел подобряване на материално-
техническата база и създаването на възможности за допълнително материално 
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стимулиране на служителите от ИА „Автомобилна администрация”. 
Обосновката е задържане на добрите професионалисти на съответните 
длъжности и укрепване административния капацитет на агенцията.   
14. Предлагат се и промени, свързани с контрола за спазване изискванията 
на закона и налаганите санкции. Промените се мотивират със синхронизиране 
на закона с Директива 2009/5/ЕО, като административнонаказателните 
разпоредби са съобразени с установените в Директива 2009/5/ЕО. Предвиждат 
се фиксирани глоби или имуществени санкции, с което според вносителя 
отпада възможността за субективна преценка от страна на наказващия орган и 
налагане на различни наказания за едно и също нарушение. Подробно са 
изброени случаите, в които се налага административно наказание.  
15. Отпада извършването на контролна дейност над автосервизите. 
 

Оценка на Института за модерна политика : 

 
Синхронизирането на българските законови изисквания по отношение на 
упражняването на транспортна дейност с тези на общностно ниво е в унисон с 
принципната позиция на Института за модерна политика към достигане до по-
високо равнище на съгласуваност между българското законодателство и това на 
Европейския съюз. 
Не може да бъде подкрепен, обаче, фактът на засилване на административната 
тежест над превозвачите на пътници и товари, като в определени случаи те не 
намират своята основателна агрументация – например задължението за 
удостоверяване на   финансовата им стабилност. 
Значителни неясноти пораждат нормите, свързани с уредбата на 
транспортните агенти. Например: 1) неясно е изискването транспортните 
агенти да не са „участвали лично или чрез дружества в дружества”.  Остава без 
отговор дали под „чуастие в дружество” се разбира участие в управлението на 
дадено дружество или притежаване на част от капитала в такова. На второ 
място, изразът „участвали чрез дружество” също поражда съмнения. Така 
например, възможно е да се визира случай, когато субектът – физическо лице, е 
представлявал дружество в управителен орган на друго дружество или случай, 
при който дъщерно дружество участва в капитала или в управителните органи 
на друго дружество и т.н.; 2) В същата норма се реферира и към производство 
по ликвидация, но текстът поражда неясноти дали ликвидацията се отнася за 
самия субект, когато е юридическо лице или за дружествата, в които субектът 
има участие. Едва след тълкуване на нормата може да се направи извод, че 
вярна е първата възможност. Остава неясно и разграничението между 
функциите на транспортния агент и спедитора. И като цяло – нема достатъчна 
яснота какъв ще бъде позитивният ефект върху пазара от въвеждане на новата 
фигура.  
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Особено остро следва да се противостои на предложението за отмяна на 
изискването случайните превози на деца или ученици да се извършват с 
автобуси, които имат издадено удостоверение за категоризация по системата за 
международна класификация на автобусите за туризъм на Международния 
съюз по автомобилен транспорт. Това неминуемо ще доведе до последствието, 
за този тип превози отново да се използват остарели автобуси, които крият 
значителни опасности за децата и учениците, поради непокриване на 
техническите изисквания за изправност. Предложението основателно събуди 
съмнение за защита на лобистки интереси.  
Относно определянето на цените на таксиметровия превоз от страна на 
общинските съвети е предвидена актуализация най-малко веднъж годишно. 
Запазена е обаче една резервна възможност – това да става по искане на 
министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Тази 
възможност, от своя страна, поражда основателни опасения, че централната 
власт си запазва правото на финансова интервенция в правомощия, дадени на 
местното самоуправление. Законопроектът не пояснява каква е целта на този 
анти-децентрализиран метод на взаимодействие.  
Предлаганите изменения по отношение на санкциите за различните видове 
нарушения в текстовете на целия законопроект са със строго фиксирани 
размери. Приети са или усреднени стойности на досега съществуващите в 
определени граници санкции, или е фиксиран определеният им според 
действащото законодателство максимален размер. Според Института за 
модерна политика тези промени са в противоречие с установените принципи 
на административнонаказателния процес. Контролните органи на 
автомобилната администрация са лишени от досегашната си оперативна 
самостоятелност, така познатата дискреционна власт. По този начин отпада 
възможността административното наказание да се налага според тежестта на 
деянието и наличието на смегчаващи или утежняващи вината обстоятелства.  

 
Име и № на 
законопроекта: 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за 
независимите оценители, № 054-01-34 

Вносител/ Дата: Валентин Иванов, Николай Пехливанов и Десислав Чуколов, /ПГ на 
АТАКА/ 20 април 2010 

Комисии: 
Водеща: Комисия по икономическата политика, енергетика и 
туризъм
Други: Комисия по правни въпроси 

Първо четене:   Отхвърлен на 27.05.10 

Приет/ Обн. ДВ:   

 
Предложеният проект на има за цел удължаване на сроковете за вписване по 
право в регистъра към Камарата на независимите оценители в България 
(КНОБ). Предлага се Камарата на независимите оценители в България да 
регистрира по своя инициатива независими оценители по право в публичния 
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регистър и след предложения срок в случаите, когато се отнася за нейни 
редовни членове, учредители или оценители с високи професионални качества 
и упражняването на дейността им като независими оценители е от обществен 
интерес. Според законопроекта всички оценители, поканени от Камарата на 
независимите оценители в България за регистрация по право по нейна 
инициатива следва да представят в Камарата заявление с приложен лиценз за 
регистрация в седемдневен срок от датата на получаване на поканата, която 
може да бъде писмена или устна.  
 

Оценка на Института за модерна политика :   

Мотивите на вносителите от ПГ на Атака са идентични с тези на вносителите от 
ПГ на ГЕРБ към внесения от последните законопроект. В този аспект 
Институтът за модерна политика разглежда предложението като проява на 
отговорно управление. Направеното предложение, обаче, оправомощава 
Камарата на независимите оценители да действа след преценка по 
целесъобразност, без да се въвеждат критерии за предпоставките, които са 
дадени за (високи) професионални качества и т.н. на лица, които са пропуснали 
да се впишат по преценка на камарата. Липсата на обективни критерии е 
предпоставка за корупция и злоупотреби. Съгласно възприетата от Института 
за модерна политика методология на оценяване на законодателството, така 
формулиран този законопроект представлява част от сивото законодателство. 
 
 
„Прозрачно законодателство” – приети закони: 
 
 
Име и № на 
законопроекта: 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния служител, 
№ 054-01-37  

Вносител/ 
Дата: МОНИКА ПАНАЙОТОВА и група н. п. /ПГ на ПП ГЕРБ/ 23 април 2010 

Комисии: Водеща: Комисия по правни въпроси
Други: Комисия по труда и социалната политика 

Първо четене:  20.05.10 

Приет/ Обн. 
ДВ: 04.06.10 

 

С проекта се предлага прецизиране на правната уредба чрез създаването на 
изрична разпоредба, с която се предвижда органът по назначаването да може 
да прекрати служебното правоотношение с едномесечно предизвестие с 
държавен служител, който е навършил необходимата възраст и придобил 
нужния осигурителен стаж за пенсиониране съгласно общите разпоредби, но 
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вече е придобил и упражнил правото си на пенсия на специфично основание – 
пенсионирани военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на 
Република България, пенсионирани държавни служители по Закона за 
Министерството на вътрешните работи, по Закона за изпълнение на 
наказанията и задържането под стража, по Закона за Държавна агенция 
"Национална сигурност" и др. Аналогични промени се предлагат и в Кодекса 
на труда. В мотивите си вносителите посочват, че прецизирането е необходимо 
с оглед наличието на противоречива съдебна практика, като според част то 
решенията на ВАС след като веднъж правото на пенсия е упражнено и 
административният орган е назначил лицето в качеството му на пенсионер, то 
лицето не може да бъде освободено на посоченото по-горе основание.  
 

Оценка на Института за модерна политика :  

Със законопроекта се цели прецизиране на правна уредба, като се преодолее 
нееднозначното й тълкуване и прилагане.  
 

 
Име и № на 
законопроекта: 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за 
независимите оценители, № 054-01-32 

Вносител/ Дата: ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ, НИКОЛА БЕЛИШКИ и ГЕОРГИ 
ИКОНОМОВ /ПГ на ПП ГЕРБ/ 01 април 2010 

Комисии: 
Водеща: Комисия по икономическата политика, енергетика и 
туризъм
Други: Комисия по правни въпроси 

Първо четене:   27.05.10 

Приет/ Обн. ДВ:  16 юни 2010/ ДВ., бр. 49/2010 

 
Със законпроекта се предвижда лицата, получили безсрочен лиценз за 
оценители от Агенцията за приватизация по реда на Наредбата за анализите 
на правното състояние и приватизационните оценки и за условията и реда за 
лицензиране на оценители, да се вписват в регистъра по чл. 15 по право, след 
подаване на заявление с приложен лиценз.  

Оценка на Института за модерна политика :  

 
Предложените промени са адекватна реакция на съществуващите проблеми с 
вписването на оценители с безсрочен лиценз. Институтът за модерна политика 
оценява положително ангажираността на вносителите по отношение на 
удължаването на срока, необходимостта от което е обективно мотивирана с 
организационните пропуски на Камарата при въвеждането на публичния 
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регистър и вписването на оценителите в него. Неналагането на санкции е 
положителна и необходима стъпка при създадените обстоятелства. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 
 

 
С П Р А В К А 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА 41-ТО НАРОДНО 
СЪБРАНИЕ В ПЕРИОДА 15.02 – 15.05.2010 г. 

 
 

Комисия по икономическа политика, енергетика и туризъм 
За целия период на дейност на Народното събрание разглежда като водеща комисия 
общо 34 законопроекта. 
За мониторинговия период са й разпределени като водеща комисия 13 законопроекта. 
Май: 1 заседание 
Април: 4 заседания 
Март: 2 заседания 
Февруари: 1 заседание 
 

Комисия по бюджет и финанси 
За целия период на дейност на Народното събрание разглежда като водеща комисия 
общо 40 законопроекта. 
За мониторинговия период са й разпределени като водеща комисия 15 законопроекта. 
Май: 1 заседание 
Април: 3 заседания 
Март: 3 заседания 
Февруари: 1 заседание 
 

Комисия по правни въпроси 
За целия период на дейност на Народното събрание разглежда като водеща комисия 
общо 36 законопроекта. 
За мониторинговия период са й разпределени като водеща комисия 10 законопроекта. 
Май: 1 заседание 
Април: 3 заседания 
Март: 4 заседания 
Февруари: 2 заседания 
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Комисия по регионална политика и местно самоуправление 

За целия период на дейност на Народното събрание разглежда като водеща комисия 
общо 4 законопроекта. 
За мониторинговия период й е разпределен като водеща комисия 1 законопроект. 
Май: 1 заседание 
Април: 3 заседания 
Март: 1 заседание 
Февруари: 1 заседание 
 

Комисия по външна политика и отбрана 
За целия период на дейност на Народното събрание разглежда като водеща комисия 
общо 5 законопроекта. 
За мониторинговия период не са й разпределени законопроектикато водеща комисия. 
Май: няма заседание 
Април: 3 заседания 
Март: 3 заседания 
Февруари: 2 заседания 

 
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред 

За целия период на дейност на Народното събрание разглежда като водеща комисия 
общо 17 законопроекта. 
За мониторинговия период са й разпределени като водеща комисия 4 законопроекта. 
Май: 1 заседание 
Април: няма заседание 
Март: 4 заседания 
Февруари: 1 заседание 
 

Комисия по земеделието и горите 
За целия период на дейност на Народното събрание разглежда като водеща комисия 
общо 19 законопроекта. 
За мониторинговия период са й разпределени като водеща комисия 8 законопроекта. 
Май: 1 заседание 
Април: 1 заседание 
Март: 3 заседания 
Февруари: 2 заседания 
 

Комисия по труда и социалната политика 
За целия период на дейност на Народното събрание разглежда като водеща комисия 
общо 23 законопроекта. 
За мониторинговия период са й разпределени като водеща комисия 7 законопроекта. 
Май: 1 заседание 
Април: 2 заседания 
Март: 1 заседание 
Февруари: 2 заседания 
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Комисия по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта 
За целия период на дейност на Народното събрание разглежда като водеща комисия 
общо 8 законопроекта. 
За мониторинговия период са й разпределени като водеща комисия 3 законопроекта. 
Май: 2 заседания 
Април: 3 заседания 
Март: 5 заседания 
Февруари: 2 заседания 

Комисия по здравеопазването 
За целия период на дейност на Народното събрание разглежда като водеща комисия 
общо 14 законопроекта. 
За мониторинговия период са й разпределени като водеща комисия 3 законопроекта. 
Май: 1 заседание 
Април: няма заседание 
Март: 4 заседания 
Февруари: 3 заседания 
 

Комисия по околната среда и водите 
За целия период на дейност на Народното събрание разглежда като водеща комисия 
общо 9 законопроекта. 
За мониторинговия период са й разпределени като водеща комисия 3 законопроекта. 
Май: 1 заседание 
Април: 3 заседания 
Март: 5 заседание 
Февруари: 3 заседания 
 

Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения 
За целия период на дейност на Народното събрание разглежда като водеща комисия 
общо 19 законопроекта. 
За мониторинговия период са й разпределени като водеща комисия 4 законопроекта. 
Май: 1 заседание 
Април: 2 заседания 
Март: 2 заседания 
Февруари: 1 заседание 
 

Комисия по културата, гражданското общество и медиите 
За целия период на дейност на Народното събрание разглежда като водеща комисия 
общо 12 законопроекта. 
За мониторинговия период са й разпределени като водеща комисия 4 законопроекта. 
Май: 1 заседание 
Април: 5 заседания 
Март: 3 заседания 
Февруари: 2 заседания 
 
Комисия по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на 

гражданите 
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За целия период на дейност на Народното събрание разглежда като водеща комисия 
общо 3 законопроекта. 
За мониторинговия период са й разпределени като водеща комисия 2 законопроекта. 
Май: 1 заседание 
Април: 2 заседания 
Март: няма заседание 
Февруари: няма заседание 
 
Комисия за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика 
Не разглежда законопроекти като водеща комисия. 
Май: 1 заседание 
Април: 2 заседания 
Март: 3 заседания 
Февруари: 1 заседания 
 

Комисия за контрол на ДАНС  
Не разглежда законопроекти като водеща комисия. 
Май: няма заседание 
Април: 3 заседания 
Март: 3 заседания 
Февруари: 2 заседания 
 

Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове 
Не разглежда законопроекти като водеща комисия. 
Май: 1 заседание 
Април: 3 заседания 
Март: 4 заседания 
Февруари: 2 заседания 
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	С проекта се предлагат следните основни промени:
	Трите законопроекта са внесени в отговор на възникналото противоречие относно Указание 24-00-7/25.02.2010 за дължими задължителни осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване (ДОО) върху неначислени възнаграждение за лицата, упражняващи дейност по чл.4, ал.1. т.7 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) . Ето защо законопроектите се разглеждат заедно. 
	По второто предложение, направено от независими депутати от РЗС, Институтът за модерна политика смята, че в контекста на действащото законодателство не съществува нормативно основание за подобни промени, тъй като този ангажимент на държавата е уреден в редица други нормативни актове. По-целесъобразни биха били усилията за осъществяване на административната реформа чрез съкращаване на цялостната издръжка на администрацията и въвеждането на механизми за по-ефективно и насочено към гражданите административно управление, схеми на гъвкаво заплащане, пряко обвързано с резултатите, въвеждане на стимули за привличане и задържане на квалифицирани кадри и пр. 
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