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Институтът за модерна политика (ИМП) е гражданска органи-
зация, създадена през 2002 г. (първоначално под наименованието „Цен-
тър за пряка демокрация”). 

ИМП обединява юристи, социолози, политолози, общественици и пред-
ставители на академичните среди с подчертан интерес в областта 
на доброто управление, конституционализма и парламентаризма, раз-
витието на законодателството и защитата на гражданските права. 
Всички те имат солиден експертен, административно-управленски и 
обществено-политически опит. 

ÍÀØÀÒÀ ÌÈÑÈß
Мисията на Института за модерна политика е да бъде водеща органи-
зация в извършването на независими изследвания на законодателната 
и управленската политика. Целта е да се насърчава плуралистична-
та обществена дискусия и да се предлагат иновативни, практически 
ориентирани препоръки за по-пълно прилагане на принципите на ниво 
доброто управление, за утвърждаване на ценностите на съвременния 
конституционализъм и парламентаризъм и защитата на човешките 
права в България. 

Институтът за модерна политика осъществява своята обществена 
мисия чрез:  

 разработване на независими анализи, препоръки и предложения по 
въпроси, свързани с прилагането на принципите на добро управле-
ние, конституционализма и парламентаризма и гражданските пра-
ва и свободи;  

 активно участие в дебати по важни промени в законодателството;  

 разработване на нови идеи как да се реализират в пълен обем прин-
ципите на добро управление на национално и на местно ниво и пре-
доставянето им на органите на властта.  

Институтът за модерна политика фокусира своята дейност в три 
основни тематични програми:   

 Програма „Добро управление”;  

 Програма „Мониторинг на законодателството”;

 Програма „Човешки права и анти-дискриминация”. 



Този Доклад на Института за модерна политика е изготвен от работ-
на група, състояща се от университетски преподаватели, юристи, 
социолози и политолози, както следва (по азбучен ред):

 Борислав Цеков (юрист, общественик);

 Венелин Стойчев (социолог);

 Владимир Шопов (политолог);

 Димитър Аврамов (политолог)

 Емил Георгиев (юрист и политолог);

 Здравка Кръстева (юрист);

 Ивилина Алексиева (юрист).
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Народното събрание, като 
законодателен орган и 
общонационален полити-

чески форум, естествено съсре-
доточава общественото и ме-
дийно внимание. На пръв поглед 
парламентът е най-прозрачната 
висша държавна институция и 
гражданите могат да се инфор-
мират пълноценно за всички ас-
пекти на неговата дейност, за 
парламентарните обсъждания и 
за разглежданите законопроекти. 
Но това е само на пръв поглед. 
Има редица зони от законодател-
ния процес и дейността на пар-
ламента, които остават извън 
„светлината на прожекторите” 
или пък публичната информация 
за тях е разпиляна, инцидентна 
или недостатъчна.  

В този контекст, Институтът 
за модерна политика поставя на-
чалото на системен мониторинг 
на дейността на Народното съ-
брание. Целта е да се разшири 
информираността на активните 
граждани, неправителствени орга-
низации и бизнес асоциации, а от-
там и техният граждански кон-

трол и участие в законодателния 
процес да станат по-ефикасни.

В поредица от периодични и ad-hoc 
доклади на Института за модерна 
политика ще бъде систематизи-
рана законодателна информация и 
ще се правят аналитични оценки 
за работата на парламента. До-
кладите ще представят и оценя-
ват и текущи законодателни ини-
циативи, които имат отражение 
върху две конкретни области: 

а) основните принципи на добро 
управление (good governance) – 
прозрачност, отчетност и граж-
данско участие във вземането на 
управленски решения1;

б) граждански права и защита от 
дискриминация. 

Концептуалната призма, през ко-
ято Институтът за модерна по-
литика наблюдава и оценява зако-
нодателния процес и цялостната 

1 Èçìåæäó ìíîãîòî ôîðìóëèðîâêè íà ïðèíöèïè-
òå íà äîáðî óïðàâëåíèå, êîèòî ñå ñúäúðæàò â 
äîêóìåíòè íà Ñúâåòà íà Åâðîïà, Åâðîïåéñêèÿ 
ñúþç, Ñâåòîâíàòà áàíêà è äð., çà öåëèòå íà 
òîçè äîêëàä ñà èçïîëçâàíè ðàáîòíèòå äåôèíè-
öèè íà òåçè ïîíÿòèÿ, ñúãëàñíî äîêóìåíòà íà 
Åâðîïåéñêàòà êîìèñèÿ - White Paper on European 
Governance, Brussels, 25.7.2001 COM(2001).

ЗА ЦЕЛИТЕЗА ЦЕЛИТЕ
И СЪДЪРЖАНИЕТО
НА ТОЗИ ДОКЛАД
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дейност на парламента, включва 
следните основни постановки:

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

 основните функции на Народно-
то събрание - законодателна и 
контролна – трябва да бъдат 
осъществявани при стриктно 
спазване на принципите на съ-
временния парламентаризъм, 
статута на народните пред-
ставители и конституцион-
но установеното съотношение 
между трите разделени власти;

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

 приеманите закони трябва да 
отговарят на изискванията 
за пропорционалност, правна 
сигурност, предвидимост и ка-
чество на нормативната уред-
ба в духа на препоръките на 

Организацията за икономиче-
ско сътрудничество и развитие 
(ОИСР) за подобряване на ка-
чеството на правителствени-
те регулации2; 

 приеманите закони трябва да 
допринасят за: а) намалява-
не на бюрокрацията; б) гаран-
тиране на прозрачността и 
отчетността на публичните 
институции; в) защита на пра-
вата на гражданите и на уязви-
мите групи; г) насърчаване на 
икономическата свобода.

Това е първият мониторингов до-
клад на Института за модерна 
политика, който обхваща първи-
те четири месеца от мандата на 
41-то Народно събрание (от него-
вото конституиране на 14 юли до 
14 ноември 2009 г.). 

2 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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Действащото 41-во Народ-
но събрание (НС), избрано 
на 5 юли 2009 г., е първият 

парламент, избран в условията 
на членството на България в Ев-
ропейския съюз. Институтът за 
модерна политика подчертава ня-
кои съществени тенденции в усло-
вията на европейското членство, 
които обуславят и необходимост-
та от редица промени в дейност-
та на законодателната власт. 

Предходните три парламента - 38-
то, 39-то и 40-то НС, направиха 
възможно присъединяването 
на България към Европейския 
съюз (ЕС) през 2007  г. Те извър-
шиха радикална законодателна ре-
форма, заменяйки законите на 
прехода със законите на евро-
пейските изисквания, норми и 
стандарти. Цялостното хармо-
низиране на българското законо-
дателство с правото на ЕС в пе-

риода 1997-2007 г. обуслови висока 
интензивност на законодателния 
процес, което често се отразява-
ше и на качеството на приема-
ните закони. Законотворческата 
функция ангажираше преобладава-
щата част от институционални-
те и политически усилия и ресурси 
на Народното събрание (НС).

С факта на европейското членство, 
тази тенденция съвсем естестве-
но ще претърпи постепенна про-
мяна, насочена към намаляване на 
законотворческия „товар” на НС. 
Броят и обхвата на приеманите 
закони ще намалее.

Намаляването на интензитета 
на законодателната дейност в 
сравнение с годините на активни 
реформи в предприсъединителния 
период, обаче не означава автома-
тично намаляване на обществено-
политическата тежест на българ-
ския парламент, а още по-малко 

РАЗДЕЛ ІРАЗДЕЛ І
НОВАТА РОЛЯ НА 

ПАРЛАМЕНТА В УСЛОВИЯТА НА 
ЕВРОПЕЙСКОТО ЧЛЕНСТВО И 

ДЕЙНОСТТА НА 41-ТО НАРОДНО 
СЪБРАНИЕ
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може да бъде повод за ограничава-
не или маргинализиране на неговия 
конституционен статус, каквито 
идеи се лансират понякога (напри-
мер НС да заседава само по 2-3 
месеца в годината по подобие на 
своя комунистически предтеча, да 
се преосмисли парламентарната 
форма на управление и др.под.). 

Действащият парламент е 
призван не толкова да осъ-
ществява цялостна законо-
дателна реформа, колкото да 
доусъвършенства норматив-
ната среда, да гарантира ней-
ната стабилност, предвиди-
мост и ефикасно приложение.

В условията на европейското член-
ство ключовото предизвикател-
ство пред органите на властта 
в България е ефикасното прила-
гане на законодателството и на 
принципите на добро управление 
и добра администрация. Тъкмо 
поради това нараства същест-
вено тежестта и значението 
на другата основна функция 
на НС - парламентарния кон-
трол върху правителството 
и въобще върху цялата систе-
ма на изпълнителната власт. 
Това налага в перспектива да се 
обмислят подходящи форми за 
разширяване и интензифицира-
не на парламентарния контрол, 
включително с въвеждане на по-
знатите от други конституци-

онни модели механизми на „инци-
дентен” или „блиц” контрол върху 
министрите, засилване на ролята 
на постоянните парламентарни 
комисии и пр. 

Все в тази насока е и необходи-
мостта от подходящо адап-
тиране на парламентарните 
процедури и капацитет с ог-
лед предвидената в Лисабон-
ския договор възможност за 
участие и влияние на нацио-
налните парламенти върху 
европейското законодател-
ство. Както е известно, съглас-
но Протокола за ролята на на-
ционалните парламенти в ЕС и 
чл. 6 от Протокола за прилагане 
на принципите на пропорционал-
ност и субсидиарност, които са 
неотменна част от Договора1, На-
родното събрание ще може да се 
произнася мотивирано по законо-
дателни инициативи на Европей-
ската комисия в срок от осем сед-
мици, когато с тях се накърнява 
принципа на субсидиарност; ще 
получава текущо и други проекти 
за актове на европейските инсти-

1 Protocol on the role of National Parliaments in 
the EU - http://www.lisbon-treaty.org/wcm/the-
lisbon-treaty/protocols-annexed-to-the-treaties/656-
protocol-on-the-role-of-national-parliaments-in-the-
european-union.html;  Protocol on the Application 
of the Principles of Subsidiarity and Proportionality 
- http://www.lisbon-treaty.org/wcm/the-lisbon-treaty/
protocols-annexed-to-the-treaties/657-protocol-on-
the-application-of-the-principles-of-subsidiarity-and-
proportionality.html
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туции и пр. Не на последно място, 
добре е да се прилагат ефикасно и 
възможностите на т.нар. „съюзен 
контрол”, произтичащ от чл. 105, 
ал. 2 и 3 от Конституцията във 
връзка с взаимодействието на НС 
и МС в процеса на формиране и 
осъществяване на европейската 
политика на България.2

Дали и доколко 41-то НС в своята 
текуща работа досега показва ка-
пацитет да отговори адекватно 
на тези тенденции?

Неговата дейност започна в усло-
вията на повишени обществени оч-
аквания за нов тип политика, ре-
визия на корупционните практики 
в управлението и за осъществява-
не на антикризисни мерки, насоче-
ни към намаляване и бързо преодо-
ляване на негативните ефекти на 
икономическата криза. 

Общата оценка на Института за 
модерна политика, която е раз-
гърната по-обстойно в отделните 
раздели на този доклад е, че 41-то 
НС, поне на този етап, не е на рав-
нището на своите отговорности. 

2  Êîíñòèòóöèÿòà, „×ë. 105 ....
(3) (Íîâà - ÄÂ, áð. 18 îò 2005 ã.) Ìèíèñòåðñêèÿò 
ñúâåò èíôîðìèðà Íàðîäíîòî ñúáðàíèå ïî âúïðî-
ñè, îòíàñÿùè ñå äî çàäúëæåíèÿòà, ïðîèçòè÷àùè 
çà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ îò íåéíîòî ÷ëåíñòâî â 
Åâðîïåéñêèÿ ñúþç.
(4) (Íîâà - ÄÂ, áð. 18 îò 2005 ã.) Êîãàòî ó÷àñòâà 
â ðàçðàáîòâàíåòî è ïðèåìàíåòî íà àêòîâå íà 
Åâðîïåéñêèÿ ñúþç, Ìèíèñòåðñêèÿò ñúâåò èíôîð-
ìèðà ïðåäâàðèòåëíî Íàðîäíîòî ñúáðàíèå è äàâà 
îò÷åò çà ñâîèòå äåéñòâèÿ.·

ÍßÊÎÈ ÍÅÃÀÒÈÂÍÈ 
ÊÎÍÑÒÀÒÀÖÈÈ È ÈÇÂÎÄÈ

  Има дефицит на компе-
тентност -  липсва ясна зако-
нодателна политика, ниско е ка-
чеството на парламентарните 
дебати, редица законодателни ак-
тове попадат в зоната на „сиво-
то” законодателство3 и създават 
риск за правата на гражданите и 
прозрачността в институциите 
(виж раздели 2 и 3 и Приложение-
то към този доклад).

  Наблюдава се управленска 
дезориентация и реставрация 
на агресивната политическа 
конфронтация,  характерни за 
ранните години на прехода към 
демокрация. Водената от сегаш-
ното мнозинство в НС ре-актив-
на, а не про-активна политика 
се дължи най-вече на липсата на 
средносрочна управленска визия за 
бъдещето на страната след края 
на икономическата криза. Залага 
се преди всичко на твърдата пар-

3 Çà öåëèòå íà òîçè äîêëàä, Èíñòèòóòúò çà 
ìîäåðíà ïîëèòèêà âúâåæäà ñëåäíèòå ðàáîòíè 
äåôèíèöèè: à) „ïðîçðà÷íî çàêîíîäàòåëñòâî” – 
êîåòî îòãîâàðÿ íà åâðîïåéñêèòå ñòàíäàðòè è 
ãàðàíòèðà åôèêàñíî ïðàâàòà íà ãðàæäàíèòå è 
ñâîáîäàòà íà èêîíîìèêàòà; á) „ñèâî çàêîíîäà-
òåëñòâî” - êîåòî óðåæäà ÷àñòíè, êîðïîðàòèâíè 
è ëè÷íè èíòåðåñè íà îòäåëíè äåïóòàòè è ñâúð-
çàíè ñ òÿõ ëèöà è ãðóïè èëè âúâåæäàò ïðåêîìåðíè 
ðåãóëàöèè â óùúðá íà ñâîáîäàòà íà ñòîïàíñêàòà 
èíèöèàòèâà è ãðàæäàíñêèòå ïðàâà; â) „÷åðíî 
çàêîíîäàòåëñòâî” – êîåòî ñúçäàâà êîðóïöèîííè 
ïðåäïîñòàâêè è óâðåæäà çíà÷èìè îáùåñòâåíè 
èíòåðåñè.
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тийна линия, а не на търсенето на 
по-широко съгласие по важните за 
страната въпроси. В редица слу-
чаи правителственото мнозинство 
става инициатор или катализатор 
на политически действия и парла-
ментарни актове, които са в разрез 
с принципите на парламентаризма 
и конституционното съотношение 
и баланс между властите (виж по-
подробно раздел 3 от този доклад). 
Проявява се отново и една друга, 
по-дълбинна криза, която характе-
ризираше и предходното 40-то НС 
– кризата на политическото пред-
ставителство. 

  Мнозиството не провежда 
задължителната за европей-
ските демокрации широка об-
ществена дискусия  по важни 
законодателни промени, които 
пряко засягат условията за сто-
панска инициатива и бизнес кли-
мата в страната, като например 
бюджетните закони и размера на 
данъците и акцизите. Те се при-
емат без активни консултации с 
представителите на работодате-
лите, бизнес асоциациите и син-
дикатите. Наблюдава се динамич-
на промяна, често в разстояние 
на броени часове, във вижданията 
на управляващите по тези въпро-
си, което свидетелства не само за 
липса на ясна политическа воля, 
на управленска и законодателна, 
стратегия, но и поражда съмне-

ния, че важни решения се вземат 
под влияние на задкулисни лобист-
ки интереси, на лични или тесно-
партийни домогвания. 

  Парламентът все повече се 
превръща в безкритичен ре-
гистратор на волята на из-
пълнителната власт и на пар-
тийното ръководство на ГЕРБ   
– депутатите от ПГ на ГЕРБ не 
проявяват законодателна иници-
атива и активност в пленарните 
дебати и обсъжданията в постоян-
ните комисии, извън преките ука-
зания на своите партийни лидери.  

  Няма съществен напредък 
по приемане на обещания от 
мнозинството в 41-то НС Из-
бирателен кодекс,  с който ос-
вен кодификация и модернизация 
на изборните правила, според Ин-
ститута за модерна политика 
трябва да се уреди и създаването 
на постоянно действаща избор-
на администрация. Това ще даде 
възможност на всички български 
граждани, живеещи в страната 
или в чужбина, да получат най-
сетне правото на добра админи-
страция и по отношение на тех-
ните избирателни права.

ÍßÊÎÈ ÏÎËÎÆÈÒÅËÍÈ 
ÀÑÏÅÊÒÈ Â ÐÀÁÎÒÀÒÀ
ÍÀ 41-ÒÎ ÍÑ
Сред положителните аспекти  
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в досегашната дейност на 41-то 
НС трябва да се подчертаят уси-
лията на парламентарното 
ръководство:

  за повече прозрачност в 
работата на постоянните 
комисии  – стенограми и ста-
новище от техните заседания се 
публикуват редовно в интернет 
страницата на парламента;

  за повече прозрачност и от-

четност на бюджетните раз-

ходи  на законодателната власт 

–отчети за разходите по правило 

вече се публикуват в интернет 

страницата на парламента. 

   за постигане на напредък в 

преодоляването на т.нар. 

„гласуване с чужди карти”.
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ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÍÀ 
ÀÊÒÈÂÍÎÑÒ

В съпоставителен план тук е 
представена законодател-
ната активност на 41-то 

Народно събрание през първите 
четири месеца от мандата му, в 
сравнение с първите четири ме-
сеца на предходните три легисла-
тури, които имаха пълен мандат 
– 38-то НС (1997-2001), 39-то НС 
(2001-2005) и 40-то НС (2005-2009).

Данните, посочени по-долу показ-
ват, че в количествено отноше-
ние действащото НС изоста-
ва в сравнение с 38-то НС, 
не отстъпва съществено на 
предходното 40-то НС и пре-
възхожда 39-то НС по броя 
на приетите законопроекти 
(без да се броят ратификациите 
на международни договори). От 
гледна точка на обема и значени-
ето на приетите закони обаче, 
следва да се отбележи, че трите 

предходни легислатури превъз-
хождат 41-то НС, както по об-
хвата на извършваните законови 
промени, така и по броя на при-
етите изцяло нови закони. Това 
се дължи, разбира се, не само на 
по-ниската парламентарна ак-
тивност на мнозинството по-
настоящем, а и на факта, че 
именно предшестващите със-
тави на парламента изнесоха 
основната тежест реформите, 
свързани със сближаването на 
българското законодателство с 
правото на Европейския съюз и 
създаването на нормативните 
основи на пазарната икономика. 
Това обективно води до по-ни-
ска интензивност на законтвор-
чеството в следващите години. 

По-обстойно за законодателната 
дейност и за оценките на Инсти-
тута за модерна политика на 
наблюдаваните законопроекти – 
виж в Раздел 4 и Приложението 
към този доклад.

РАЗДЕЛ ІІРАЗДЕЛ ІІ
ЗАКОНОДАТЕЛНА АКТИВНОСТ, 
ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ
И РАБОТА НА ПОСТОЯННИТЕ 
КОМИСИИ
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ÏËÅÍÀÐÍÈ ÇÀÑÅÄÀÍÈß È 
ÐÀÁÎÒÀ ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÈÒÅ 
ÊÎÌÈÑÈÈ.
След като 41-то НС се конституира 

на 14 юли 2009 г., до края на месеца 

бяха проведени още пет заседания, 

свързани с избирането на новия със-

тав на Министерския съвет, при-

емането на парламентарния пра-

вилник и избора на постоянните 

парламентарни комисии1. Оттам 

насетне парламентът следваше да 

навлезе в своя нормален работен 

ритъм. Началото на 41-то НС оба-

че беше твърде трудно - с кратки 

пленарни заседания и непълноценна 

законодателна програма. Вместо да 

1 Çàñåäàíèÿ íà ÍÑ íà 22, 23, 27, 29 è 30 þëè 2009 ã.

38 ÍÑ 7.05.1997
7.10.1997 39 ÍÑ 5.07.2001

5.12.2001 40 ÍÑ 11.07.2005
11.10.2005 41 ÍÑ 14.07.2009

14.11.2009

ÂÍÅÑÅÍÈ ÇÀÊÎÍÎÏÐÎÅÊÒÈ
îáùî 100
áåç ðàòèôèêàöèîííèòå çàêîíîïðîåêòè 87
âíåñåíè îò ÌÑ 55
áåç ðàòèôèêàöèîííèòå 42
âíåñåíè îò íàðîäíè ïðåäñòàâèòåëè 45
îïîçèöèÿ 9
ïðàâèòåëñòâåíî ìíîçèíñòâî 35
îòòåãëåíè îò ÌÑ 3
îòòåãëåíè îò íàðîäíè ïðåäñòàâèòåëè 6
ÏÐÈÅÒÈ ÇÀÊÎÍÈ
îáùî 49 44 28 40
áåç ðàòèôèêàöèîííèòå çàêîíè 37 15 22 30
çàêîíè çà èçìåíåíèå è äîïúëíåíèå 29 11 19 30
íîâè çàêîíè 8 4 3 0
ïðèåòè ñ âíîñèòåë ÌÑ
(áåç ðàòèôèêàöèèòå)

22

ïðèåòè çàêîíîïðîåêòè
íà íàðîäíè ïðåäñòàâèòåëè

8*

îòõâúðëåíè çàêîíîïðîåêòè
íà íàðîäíè ïðåäñòàâèòåëè

8

îïîçèöèÿ 1
ïðàâèòåëñòâåíî ìíîçèíñòâî 7
ÇÀÊÎÍÎÏÐÎÅÊÒÈ Â ÏÐÎÖÅÑ ÍÀ ÎÁÑÚÆÄÀÍÅ
îáùî 43
âíåñåíè îò ÌÑ 20
áåç ðàòèôèêàöèîíèòå çàêîíîïðîåêòè 17
âíåñåíè îò äåïóòàòè 23

* 2 îò òÿõ ïî ÒÇ ñà îáåäèíåíè ñ ïðîåêò íà ÌÑ; 2 ïî ÇÊÍ - îáåäèíåíè
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бъдат очертани насоките на зако-
нодателната политика на новото 
правителствено мнозинство, ръко-
водството на НС превърна в цен-
трален въпрос и насити публичното 
пространство с периферни теми, 
свързани най-вече с битовите нуж-
ди на новите депутати, техните 
ведомствени жилища и обзавеждане 
и преструктурирането на парла-
ментарната администрация. 

Причина за фактическото без-
действие на 41-то НС в началото 
на мандата в най-голяма степен 
беше липсата на парламентарен, 
управленски и обществено-поли-
тически опит на спечелилата 
изборите ПП ГЕРБ. Това е ес-
тествено и не би следвало да се 
оценява непременно като слабост, 
доколкото в сходна ситуация по-
пада обикновено всяка новосъзда-
дена и неучаствала в предходни 
национални избори политическа 
сила. (Подобен беше случаят с на-
чалните месеци на управленския 
мандат на НДСВ през 2001 г., но 
за разлика от ГЕРБ сред членове-
те на парламентарна група на 
НДСВ имаше повече личности с 
граждански и политически опит 
и активност, включително като 
представители на неправител-
ствения сектор и депутати в 
предходни парламенти).

В случая обаче, този период на 
първоначална адаптация към ри-

тъма и механизмите на законода-
телната власт, се съчета с още 
две обстоятелства, които дават 
основание на Института за мо-
дерна политика да оцени като не-
задоволителен началния старт на 
този парламентарен мандат:

• липсата на конкретна упра-
вленска, респ. законодателна 
програма, която доведе до пери-
оди на бездействие и законот-
ворчество „на парче”;

• решението на правителстве-
ното мнозинство парламентът 
да не ползва своята традици-
онна лятна ваканция, с оглед 
решаване на неотложните про-
блеми, произтичащи от иконо-
мическата криза, което остана 
неизпълнено2.

Цитираното решение предвижда-
ше от 1 до 21 август да заседават 
само постоянните комисии, които 
да подготвят необходимите за за-
конодателната дейност на парла-
мента доклади, след което да се 
проведат пленарни заседания.

Без да поставяме под съменние до-
брите намерения, които са продик-
тували това решение, на практика 
то не беше изпълнено и доведе до 
разминаване между думите и дела-
та на новоизбраното мнозинство.

2 Ðåøåíèå çà ðàáîòàòà íà ÍÑ ïðåç ì.àâãóñò 2009 
ã., âíåñåíî îò í.ï. È. Ôèäîñîâà íà 29.07.09 ã. è 
ïðèåòî îò ÍÑ íà 30.07.09 ã.
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Фактическото бездействие на 
парламента през август въпреки 
формалната отмяна на лятната 
ваканция на депутатите е видно 
от броя и дневния ред на прове-
дените заседания на постоянни-
те парламентарни комисии. Така 
например, през м.август 2009 г. са 
проведени общо 20 заседания (при 
това повечето от тях в периода 
след 20 август!). При нормален 
законодателен ритъм тези засе-
дания трябваше да бъдат 68 на 
брой - по едно заседание на всяка 
от 17-те комисии седмично. 

Що се отнася до съдържанието 
на проведените заседания, в пре-
обладаващия брой от комисиите, 
заседавали през м.август, то се 
изчерпва с вътрешни въпроси от 
административно-организационен 
характер – приемане на правила 
за работа, представяне на със-
тава и ръководството и пр. Само 
в отделни случаи заседанията са 
били свързани с основните функ-
ции на НС – законодателна и кон-
тролна, като например:

 Комисия по икономическа поли-
тика, енергетика и туризъм 
- 19.08.09 г., обсъдени са въз-
можностите за допълнителни 
приходи в бюджета от несъбра-
ни вземания от приватизация 
(във връзка с Отчета за дей-
ността на Агенцията за след-
приватизационен контрол за 

първото шестмесечие на 2009 г.).

 Комисия по бюджет и финанси 
– 19.08.09 г., прието е решение 
за възлагане на Сметната пала-
та да извърши одит на финансо-
вото управление на бюджета и 
имуществото на Министерския 
съвет, по проект, внесен от де-
путатите Стоян Мавродиев и 
Димитър Главчев от ПГ на ГЕРБ.

 Комисия по правни въпроси – 
13.08.09 г., обсъжда на първо че-
тене законопроект за измене-
ние и допълнение на Закона за 
нотариусите и нотариалната 
дейност, внесен от група де-
путати от правителственото 
мнозинство (ПГ на РЗС, ПГ на 
„Атака” и ПГ на ГЕРБ);

 Комисия по регионална поли-
тика и местно самоуправле-
ние – 25.08.09 г. и Комисия по 
транспорт, информационни 
технологии и съобщения – 
25.08.09 г., обсъдени са на първо 
четене законопроект за измене-
ние и допълнение на Закона за 
пътищата, внесен от група де-
путати от ПГ на ГЕРБ.

 Комисия по образованието, на-
уката и въпросите на децата, 
младежта и спорта – 20.08.09 
г. обсъдени са доклад от одит 
на СУ „Св.Климент Охридски” и 
Доклад за резултатите от из-
вършения одит на дейностите 
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по съставяне и изпълнение на 
програми „Оценка, развитие и 
съхранение на националния на-
учен потенциал” и „Насърчаване 
развитието на научната дей-
ност чрез програмно-конкурсно 
финансиране” от програмно-ори-
ентираните към резултатите 
бюджети на Министерството 
на образованието и науката за 
периода 01.01.2007 г. – 31.12.2008 г.

Две постоянни комисии въобще не 
са провели заседания през м. ав-
густ, когато парламентът „ра-
ботеше” – Комисията за борба с 
корупцията и конфликта на ин-
тереси и парламентарната ети-
ка и Комисията по правата на чо-
века, вероизповеданията, жалбите 
и петициите на граждани.

В края на м.август 41-то НС про-
веде и четири рекордни по своята 
краткост заседания3. 

Въпреки изявленията на парламен-
тарното ръководство, че по време 
на формално отменената ваканция 
депутатите „работят в районите 
си”, в редица медии се публикуваха 
информации, че „работещите” де-
путати всъщност са на почивка и 
сградите на парламента пустеят. 

В периода от началото на септем-
ври до ноември т.г., постепенно дей-

3 Ïðîâåäåíè ñà çàñåäàíèÿ íà 20.08.09 ã. – ñ ïðî-
äúëæèòåëíîñò 55 ìèíóòè; íà 26.08.09 ã. – 1 ÷. è 
48 ìèíóòè; íà 27.08.09 ã. – 1 ÷àñ è 52 ìèíóòè; íà 
28.08.09 ã. – 27 ìèíóòè.

ността на 41-то НС навлезе в по-
нормален ритъм без обаче да успява 
да уплътнява достатъчно своя ра-
ботен график. Така например: 

• през м.септември бяха прове-
дени общо 13 пленарни заседания, 
от които само две (на 9.09 и на 
16.09.09 г.) бяха с пълно „работно 
време” от 9.00 до 14.00 ч.4, а оста-
налите - значително по-кратки.

• през м.октомври броят на за-
седанията е 14, от които 8 са 
с предвидената в ПОДНС про-
дължителност (на 7.10, 14.10., 
16.10., 21.10., 22.10., 28.10., 29.10., 
30.10.09 г.).

• от 1 до 6 ноември – заседани-
ята са 3 и всичките са с пълно 
работно време.

4 Ñúãëàñíî ÷ë. 38, àë. 1 îò Ïðàâèëíèêà çà îðãàíè-
çàöèÿòà è äåéíîñòòà íà Íàðîäíîòî ñúáðàíèå 
(ÏÎÄÍÑ), ðåäîâíèòå çàñåäàíèÿ ñå ïðîâåæäàò â 
ñðÿäà, ÷åòâúðòúê è ïåòúê îò 9.00 ÷. äî 14.00 ÷.
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В дейността на 41-то НС до-
сега се наблюдават някои 
тревожни прояви на правно-

политически волунтаризъм, които 
се отклоняват от принципите на 
парламентаризма и са в разрез с 
конституционно установеното 
съотношение и баланс между ви-
сшите държавни институции.

Пример за това са:

а) посегателството върху незави-
симостта на регулаторни и кон-
тролни органи;

б) някои официални изявления на 
представители на правителстве-
ното мнозинство за започване на 
процедура по импийчмънт на пре-
зидента на базата на несъстоя-
телни от гледище на конститу-
ционното право основания;

в) приемането на декларация на 
Народното събрание по повод на-
чина, по който отделни депутати 
и политически лидери осъществя-
ват своя парламентарен мандат.

ÏÎ „À”
Правителственото мнозинство 
предприе целенасочена атака сре-
щу независими регулаторни и кон-

тролни органи, като например 
Комисията за финансов надзор, 
Комисията за защита от дискри-
минация, Националната здравно-
осигурителна каса, Комисията 
за установяване на имущество, 
придобито от престъпна дей-
ност, Комисията за защита на 
конкуренцията. Отхвърлени бяха 
годишните доклади и отчети на 
тези институции пред Народно-
то събрание. Очевидно целта е 
да бъдат предсрочно прекрате-
ни техните мандати и да бъдат 
избрани лоялни на партиите от 
мнозинството ръководства на 
тези държавни органи. Все в тази 
посока са и сигналите, идващи от 
правителството, че се подгот-
вя „съкращаване” на състава на 
тези органи по съображения за 
бюджетни икономии. Подобно ма-
сирано партийно посегателство 
върху независими държавни орга-
ни няма аналог през последните 
години. 

Институтът за модерна полити-
ка  подчертава, че:

 Създаването на посочените 
независими регулаторни и кон-
тролни органи и на норматив-
ната рамка за тяхната дей-

РАЗДЕЛ ІІІРАЗДЕЛ ІІІ
ПАРЛАМЕНТАРНИ ДЕВИАЦИИ
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ност не е самоцелно партийно 
творение, останало от предход-
ни управленски мандати, а част 
от ангажиментите на България 
в хода на хармонизирането на 
българското законодателство с 
правото на Европейския съюз. 

 Основен принцип в изграждане-
то на тези институции, произ-
тичащ от значимостта на об-
ществените сфери и проблеми, 
които те регулират, е гаранти-
рането на тяхната независи-
мост от партийно-политическа 
намеса. Подобна недопустима 
намеса би съставлявало и евен-
туалното предсрочно прекратя-
ване на мандат или „съкращаване 
на състава” чрез законодателни 
промени, приети от дадено пар-
ламентарно мнозинство, което 
и да е то. Неслучайно мандати-
те на тези органи по правило се 
разминават с мандата на На-
родното събрание, за да се сведе 
до минимум обвързаността им с 
парламентарното мнозинство.

 Годишните доклади и отчети, 
които тези органи по закон 
внасят в Народното събрание 
не могат да бъдат одобрявани 
или отхвърляни от законода-
телната власт, тъй като това 
е фактическа намеса в техните 
правомощия и пряко посегател-
ство върху независимостта им. 
Парламентът може да ги при-

еме само за сведение, а при не-
обходимост - да вземе акт от 
тяхното съдържание, като въз-
ложи на постоянните комисии 
да осъществят парламентарен 
контрол или да обсъдят законо-
дателни предложения, произти-
чащи от съответния доклад.

 Очакваните бюджетни иконо-
мии от евентуалното „съкраща-
ване” на числеността и състава 
на тези органи са пребрежимо 
малки и не са сериозен аргу-
мент за подобни реорганизации.

ÏÎ „Á”
В рамките на разглеждания пери-
од представители на правител-
ственото мнозинство в 41-то НС 
в серия от официални изявления 
обявиха намерение за стартиране 
на процедура по импийчмънт сре-
щу президента. Като възможни ос-
нования за повдигане на обвинение 
срещу държавния глава бяха сочени:

 неизпълнение на чл. 98, т. 14 от 
Конституцията, който пред-
вижда, че президентът инфор-
мира Народното събрание по 
основни въпроси от кръга на 
своите правомощия;

 неизпълнение на конституцион-
но „задължение” на президента 
да подпише указ за освобождава-
не на посланици по предложение 
на Министерския съвет.



20

Като не коментира чисто пар-
тийните и политически измере-
ния на дебатите около идеята за 
импийчмънт на президента, Ин-
ститутът за модерна политика 
подчертава несъстоятелността 
на посочените основания от кон-
ституционоправно гледище.

Първо, правомощието на прези-
дента по чл. 98, т. 14 е от кате-
горията на т.нар. дискреционни 
правомощия. Това означава, че не-
говото упражняване зависи само и 
единствено от преценката на са-
мия държавен глава. Ако прецени, 
че има повод, причина, основание 
да информира НС по даден въпрос 
– той може да го направи било в 
писмен вид, било като поиска да се 
обърне пряко към народните пред-
ставители в пленарната зала. Ако 
прецени, че няма въпроси, чиято 
значимост или специфика налага 
да информира законодателната 
власт – той може да не упражня-
ва това свое правомощие. Прочее, 
подобно дискреционно правомощие 
на президента е и правото му об-
ръщение към нацията и към На-
родното събрание (чл. 98, т. 2 от 
Конституцията). 

Второ, президентът не е длъжен 
да подписва автоматично указ, на 
базата на предложение на МС, за 
назначаване или освобождаване на 
посланик. Съгласно чл. 92, ал. 2 от 
Конституцията той представля-

ва държавата в международните 
отношения. Тъкмо поради това 
процедурата по назначаване на 
посланици е от категорията на 
т.нар. сложни фактически съста-
ви – тя не може да бъде завърше-
на без приемането на два самос-
тойни по своята правна същност 
актове – решение на МС и указ 
на президента. Наначаването на 
посланици е споделено правомощие 
между президента, като предста-
вител на държавата в между-
народните отношения и прави-
телството, което осъществява 
външната политика. Този въпрос 
е изяснен не само в теорията на 
конституционното право, но и в 
практиката на Конституцион-
ния съд, която е задължителна 
за всички държавни органи, юри-
дически лица и граждани. Както 
изрично се сочи в Решение на Кон-
ституционния съд № 2 от 2002 г. 
по к.д. № 2/2002 г.:

„Президентът може да откаже 
да издаде указ. Конституци-
онните правомощия, както и 
утвърденият в международно-
то право статус на държавния 
глава произтичат от държав-
ния суверенитет и разкриват 
особеното място на президента 
в осъществяването на междуна-
родните отношения и отбрана-
та. В този контекст следва да 
бъдат разглеждани и правомо-
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щията на президента по чл. 98, 
т. 61 и чл. 100, ал. 2 от Консти-
туцията. Той може да откаже 
да се съобрази с предложението 
на Министерския съвет и този 
отказ не съставлява нарушение 
на Конституцията.”

Институтът за модерна поли-
тика привлича вниманието на 
всички институции, на медиите 
и обществеността върху нега-
тивните последствия от подобно 
политическо и парламентарно по-
ведение. Те надхвърлят ефекта на 
злободневните политически скан-
дали и „войни между институци-
ите”, защото насаждат консти-
туционен нихилизъм, девалвилан 
значимостта на парламента и 
ерозират и без това крехките де-
мократични нрави и политическа 
култура в нашето общество. 

(Прочее, вероятно политическите 
сили биха били по-успешни в обо-
сноваването на конституционна 
отговорност на действащия пре-
зидент, ако например се позоват 
на системното неспазване от не-
гова страна на Закона за Консул-
тативния съвет за национална 
сигурност, който постановява, че 

1 ×ë. 98, ò. 6 îò Êîíñòèòóöèÿòà ïðåäâèæäà, 
÷å ïðåçèäåíòúò „íàçíà÷àâà è îñâîáîæäàâà îò 
äëúæíîñò ðúêîâîäèòåëèòå íà äèïëîìàòè÷åñêèòå 
ïðåäñòàâèòåëñòâà è ïîñòîÿííèòå ïðåäñòàâè-
òåëè íà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ ïðè ìåæäóíàðîäíè 
îðãàíèçàöèè ïî ïðåäëîæåíèå íà Ìèíèñòåðñêèÿ 
ñúâåò·.

този орган трябва да бъде свик-
ван веднъж на три месеца.)

ÏÎ „Â” 
Друга проява на парламентарна 
девиация в рамките на разглежда-
ния период беше гласуваната де-
кларация на Народното събрание, 
с която се дава негативна оценка 
на политически лидери на опози-
цията относно тяхното отсъст-
вие от пленарните заседания на 
парламента. 

От гледище на конституционния 
статут на народните представи-
тели и на принципите на съвре-
менния конституционализъм по-
добен акт е недопустим. 

Първо, фундаментален принцип 
на съвременната конституцион-
на държава е, че народният пред-
ставител има т.нар. свободен 
мандат (чл. 67 от Конституци-
ята). Този принцип е валиден за 
всички демократични държави в 
ЕС, за САЩ, Канада, Австралия, 
Япония и пр. Свободният мандат 
означава, че депутатът има сво-
бода на съвестта, поведението 
и мнението си в парламентарна 
дейност и не може да получава за-
дължителни поръчения и указания 
от региони, браншове, съсловия и 
пр. Включително от самото На-
родно събрание, като институ-
ция. За разлика от епохата на 
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феодализма, когато е бил в сила 
т.нар. императивен мандат, по 
силата на който депутатът е 
бил пратеник и пълномощник на 
съответното съсловие или регион 
и е изпълнявал тяхната предва-
рително формулирана воля. Съ-
временната демокрация възниква 
именно, когато отпадат феодал-
ните порядки, в т.ч. императив-
ния мандат. 

Второ, парламентът като ор-
ган не може да приема актове, с 
които дава оценка на начина, по 
който отделни депутати упраж-
няват своя парламентарен ман-
дат. Такава оценка, и то с чисто 
морално-политическа стойност, 
могат да дават парламентарни-
те групи и партии или пък отдел-
ни народни представители в свои 
политически изявления. Но да се 
институционализира тази оценка 
в акт, гласуван от парламента е 
недопустимо! Защото съставлява 
посегателство върху свободния 
мандат, който по Конституция 
всеки отделен депутат има. И 
защото утре някое мнозинство 
може да поиска, например, с де-
кларация да бъдат „осъдени” депу-
татите, които са против прави-
телството.

(С оглед конкретния случай е до-
бре да се припомни, че по силата 
на парламентарния правилник 
отсъствието от пленарни засе-

дания се наказва с дисциплинарна 
мярка - удържане на средства от 
месечното възнаграждение.)

Добре е да се напомни също, че 
парламентът не се състои само 
от парламентарно мнозинство. А 
от мнозинството и малцинство-
то заедно. Това е единствената 
институция в държавата, в коя-
то се срещат мненията на упра-
вляващи и опозиция. Нито едни-
те, нито другите могат да си 
присвояват правото да говорят 
от името на целия народ. Не само 
защото Конституцията го забра-
нява2, а и защото както зад упра-
вляващите, така и зад опозиция-
та стоят гласовете на стотици 
хиляди български граждани, които 
са равни в своите права.

2 ×ë. 1, àë. 3 îò Êîíñòèòóöèÿòà: „Íèêîÿ ÷àñò îò 
íàðîäà, ïîëèòè÷åñêà ïàðòèÿ èëè äðóãà îðãàíèçà-
öèÿ, äúðæàâíà èíñòèòóöèÿ èëè îòäåëíà ëè÷íîñò 
íå ìîæå äà ñè ïðèñâîÿâà îñúùåñòâÿâàíåòî íà 
íàðîäíèÿ ñóâåðåíèòåò·
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За целите на този доклад, 
Институтът за модерна 
политика въвежда следни-

те работни дефиниции, които ще 
се използват за илюстриране на 
кратките аналитични оценки на 
наблюдаваните законопроекти: 

а) „прозрачно законодател-
ство” – което отговаря на евро-
пейските стандарти и гарантира 
ефикасно правата на гражданите 
и свободата на икономиката; 

б) „сиво законодателство” - за-
конодателни актове, които уреж-
дат частни, корпоративни и лични 
интереси на отделни депутати и 
свързани с тях лица и групи или въ-
веждат прекомерни регулации в ущ-
ърб на свободата на стопанската 
инициатива и гражданските права; 

в) „черно законодателство” – 
което създава корупционни пред-
поставки и уврежда значими об-
ществени интереси.

ÏÎ-ÂÀÆÍÈ
ÊÎÍÑÒÀÒÀÖÈÈ È ÈÇÂÎÄÈ
От внесените в рамките на раз-
глеждания период (юни-ноември 

2009 г.) 100 законопроекта, Инсти-
тутът за модерна политика по-
стави под наблюдение 26 законо-
проекта (виж Приложението към 
този доклад), които имат най-
пряко отношение към принципи-
те на добро управление и правата 
на гражданите.

На основата на анализа на тези 
законопроекти и тяхното парла-
ментарно обсъждане се правят 
следните по-важни констата-
ции и изводи:

а) Правителственото мнозин-
ство на този на етап не спаз-
ва своя предизборен ангажимент 
да въведе и прилага като основен 
принцип на своята управленска 
политика „процедура за оценка, 
публикуване, обсъждане и иконо-
мически анализ на предложения-
та за нормативни актове”1.

б) В областта на наказателното 
правораздаване управляващите 
внесоха няколко законопроекта 
– за промени в Закона за МВР и 

1 Ïðîãðàìà íà ÏÏ ÃÅÐÁ „Çà åâðîïåéñêî ðàçâèòèå 
íà Áúëãàðèÿ·, 1.06.2009 ã., ñòð. 5, „Êà÷åñòâåíî 
çàêîíîäàòåëñòâî·, http://www.gerb.bg/uf/pages/
upr_programa_gerb_1June.pdf

РАЗДЕЛ ІVРАЗДЕЛ ІV
МОНИТОРИНГ НА 
ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО
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Закона за ДАНС (вече приети от 
НС), а също проекти на правител-
ството и на народни представи-
тели за промени в Наказателния 
кодекс (НК) и в Наказателно-про-
цесуалния кодекс (НПК), които 
вече преминаха през процедура на 
първо четене в постоянните ко-
мисии. Оценката на Института 
за модерна политика е, че пред-
лаганите промени крият сери-
озни рискове за основни права и 
свободи на гражданите, прекомер-
но и небалансирано засилване на 
наказателната репресия и спорно 
разширяване на правомощията на 
полицейските органи (виж по-под-
робно т. 2 от този раздел).

в) Възобновяват се опитите на 
МВР и службите за сигурност да 
получат пряк, разширен и лесен 
достъп до информация за теле-
фонните и интернет комуника-
циите на гражданите дори и при 
преследване на леки престъпления 
в разрез с конституционната за-
щита на тайната кореспонден-
цията и другите съобщения. Това 
се прави въпреки категоричните 
възражения на граждански и пра-
возащитни организации, изразени 
през първата половина на тази 
година, когато предходното пра-
вителство поде сходни законода-
телни инициативи, както и въ-
преки обстойно аргументираното 
становище на омбудсмана на Ре-

публика България в неговия Годи-
шен доклад за 2008 г. пред НС сре-
щу подобни поправки в Закона за 
електронните съобщения2.

г) В сферата на данъчното зако-
нодателство правителственото 
мнозинство увеличи данъчната 
тежест върху отделни групи, 
включително чрез премахване на 
съществуващи досега данъчни об-
лекчения, което е твърде дискуси-
онна мярка в условията на иконо-
мическа стагнация и криза. Сред 
примерите за това са значително 
увеличения размер на данъка за ха-
зартния бизнес, на данък сгради и 
отпадането на преференциите за 
дейности в селското стопанство, 
преработвателната промишле-
ност, производството, високите 
технологии и инфраструктурата.

д) Парламентът и правителствено-
то мнозинство проявяват необхо-
димата активност при въвеждане 
на императивни изисквания, произ-
тичащи от европейското законода-
телство. Примери за това са: 

• отстраняването различие-
то в данъчното третиране на 
местни и чуждестранни лица 
от ЕС и  Европейското иконо-
мическо пространство с проме-
ните в Закона за корпоративно-

2 Ãîäèøåí äîêëàä çà 2008 ã. íà îìáóäñìàíà íà 
Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ, ñòð. 20-21, http://www.
ombudsman.bg/documents/gd2008.pdf
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то подоходно облагане, внесени 
от МС на 20.10.2009 г.

• премахването на неравнопо-
ставеността при преизчисля-
ването на окончателния данък 
за облагане на доходите на чуж-
дестранните физически лица 
(промени в Закона за данъци-
те върху доходите на физиче-
ските лица, внесени от МС на 
19.10.2009 г.);

• въвеждането на изисквани-
ята на СЕВЕЗО II (промени в 
Закона за опазване на околна-
та среда, внесени от МС на 
09.10.2009 г.); 

• облекчаването на разреши-
телните процедури в областта 
на пощенските услуги (промени 
в Закона за пощенските услуги, 
внесени от МС на 11.09.2009 г.); 

• уреждането на общите прави-
ла за упражняването на свобода-
та на установяване на достав-
чиците на услуги и свободното 
движение на услуги при запазва-
не на високото им качество (За-
конопроект за дейностите по 
предоставяне на услуги, внесен 
от МС на 12.11.2009 г.);

• регламентацията на пре-
брояването на земеделските 
стопанства (Законопроект за 
преброяване на земеделските 
стопанства през 2010 г., внесен 
от МС на 19.10.2009 г.) и др. 

ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÍÀÒÀ 
ÀÊÒÈÂÍÎÑÒ 
ÍÀ ÎÒÄÅËÍÈÒÅ 
ÏÀÐËÀÌÅÍÒÀÐÍÈ ÃÐÓÏÈ

ÏÀÐËÀÌÅÍÒÀÐÍÀ ÎÏÎÇÈÖÈß 
(ÊÎÀËÈÖÈß „ÇÀ ÁÚËÃÀÐÈß”, ÄÏÑ)

На този етап парламентарната 
опозиция проявява твърде слаба за-
конодателна активност - от вне-
сените в рамките на разглеждания 
период общо 100 законопроекта ПГ 
на КБ е внесла само 5 законопроек-
та, а ПГ на ДПС – само 1.

ПГ на Коалиция
„За България” (ПГКБ)

Законопроектите, внесени от 
ПГКБ се отнасят до социалните 
и трудови права на гражданите. 

Така например, предлагат се про-
мени в Закона за местните да-
нъци и такси с цел освобожаване 
от такси за детски ясли и детски 
градини и предоставяне на социални 
услуги на деца на инвалиди, деца със 
заболявания, трето и следващи деца 
на многодетни родители. Предлагат 
се също и облекчения по отношение 
на размера на таксите за сираци, 
деца с един родител, деца, чиито ро-
дители са редовни студенти и др. 
Законопроектът създава гаранции, 
че тези граждани в неравностойно 
социално положение ще се ползват 
пълноценно от прокламираната от 
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Конституцията закрила. 

Предлаганите изменения в Коде-
кса на труда предвиждат възмож-
ност за удължаване на срока, за 
който се въвежда непълно работ-
но време за работниците и служи-
телите в предприятие или отдел-
но негово звено поради намаляване 
на обема на работа. Така ще се 
продължи прилагането на приета-
та от предходното правтелство 
насърчителна мярка в подкрепа 
на работодателите в условията 
на икономическа криза. 

Два други законопроекта – за про-
мени в Закона за пътищата 
и в Закона за подпомагане на 
земеделските производите-
ли, ПГКБ предлага служителите 
в Агенция „Пътища” и Държавен 
фонд  „Земеделие” да придобият 
статут на държавен служител. 
Целта, според вносителите, е да се 
изгради професионална и полити-
чески неутрална администрация, 
както и създаване на стабилност 
на служебните правоотношения, 
която гарантира безпристрастно 
изпълнение на задълженията. 

ПГКБ е вносител е на един от при-
етите проекти за изменение на 
Търговския закон относно на-
маляване на изискуемия минима-
лен капитал за учредяване на ООД 
- от 5000 лв. на 2 лв. По принцип 
Института за модерна политика 
подкрепя подобна идея, като част 

от усилията за намаляване на про-
цедурните пречки и разходите за 
стартиране на бизнес у нас. Съще-
временно трябва да се подчертае, 
че в този си вид подобна мярка е 
половинчата и недостатъчно до-
бре обмислена. Първо, защото се 
накърнява сериозно гаранционната 
функция на уставния капитал без 
да се въведат допълнителни гаран-
ционни механизми за кредиторите, 
както е в държавите от англо-аме-
риканската правна система. Вто-
ро, защото понижаването на раз-
ходите за стартиране на бизнес би 
било далеч по-реално и осезаемо ако 
се намалят административните 
и съдебни такси, като например 
таксите за запазване на наимено-
вание; за регистрация в БУЛСТАТ, 
за обжалване на процедури по об-
ществени поръчки пред Комисията 
за защита на конкуренцията и пр.3

Внесените от ПГКБ законопроек-
ти като цяло отговарят на прин-
ципите на добро управление, как-
то и на защита на правата на 
гражданите. 

Отношението на правителстве-

3 Ñúãëàñíî ÷ë. 120 îò Çàêîíà çà îáùåñòâåíèòå 
ïîðú÷êè (ÇÎÏ) îðãàí ïî îáæàëâàíåòî íà äåéñòâèÿ 
è ðåøåíèÿ íà âúçëîæèòåëè íà îáùåñòâåíè ïî-
ðú÷êè å Êîìèñèÿòà çà çàùèòà íà êîíêóðåíöèÿòà 
(ÊÇÊ). Ñïîðåä Òàðèôàòà çà òàêñèòå, ñúáèðàíè îò 
ÊÇÊ ïî ÇÎÏ, òàêñàòà çà îáæàëâàíå íà ðåøåíèå 
ïðåä ÊÇÊ å 850 ëâ, à àêî îáÿâëåíèåòî çà îáùåñò-
âåíàòà ïîðú÷êà ïîäëåæè íà ïóáëèêóâàíå â Îôèöè-
àëíèÿ âåñòíèê íà ÅÑ, òî òàêñàòà çà îáæàëâàíå 
å 1700 ëâ.
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ното мнозинство към тези за-
конопроекти е нееднозначно. По 
промените в Търговския закон, 
например, в парламента беше на-
лице консенсус, а ПГ на ГЕРБ и 
ПГ на Синята коалиция внесоха 
почти идентични законопроекти, 
като и трите бяха приети. Не е 
така при другите законопроекти 
на ПГКБ. Предложението за при-
добиване на статут на държавен 
служител от служителите във 
фонд „Земеделие”, например, беше 
отхвърлено. Това дава основание 
да се предполага, че същата ще 
бъде съдбата и на аналогично-
то предложение за служителите 
в Агенция „Пътища”. Очевидна е 
липсата на политическа воля в 
управляващите да стабилизират 
администрацията в тези дър-
жавни структури и да въведат 
конкурсното начало за назначава-
не на ръководни кадри и служите-
ли. Естествено възниква, разбира 
се, и въпроса защо тези разум-
ни законодателни мерки не бяха 
приети по време на управленския 
мандат на кабинета „Станишев”, 
а се внасят чак сега от опозици-
онна позиция. 

По отношение на предлаганите 
от ПГКБ данъчни облекчения в За-
кона за местните данъци и так-
си, на този етап няма сигнали, че 
правителственото мнозинство би 
ги подкрепило.

ПГ на ДПС

Единственият законопроект, 
внесен от ПГ на ДПС е свързан 
с управлението на отпадъците. 
Негов вносител депутатът и 
бивш министър на околната сре-
да и водите Джевдет Чакъров. 
Предлага се, по предложение на 
министъра на околната среда и 
водите, с акт на Министерския 
съвет до 20% от капацитета на 
регионалните депа, които са из-
градени със средства от държав-
ния бюджет и/или от фондовете 
на Европейския съюз, да може да 
се използва за депониране на от-
падъци от общини, разположени 
в други региони.  Отпадъците 
да се депонират на цени, не по - 
високи от цената на депониране 
на отпадъците на общините от 
съответния регион, който се об-
служва от депото.

Законопроектът отговаря на из-
искванията за добро управление. 
С предоженото решение се преодо-
ляват редица проблеми в национа-
лен и европейски контекст. Оста-
ва открит въпроса поради какви 
причини не бяха изпълнени свое-
временно ангажиментите към ЕС 
за изграждане на регионални депа 
в рамките на предходното упра-
вление, а също и защо това пред-
ложение не беше внесено и прието 
още от предишното 40-тото На-
родно събрание.
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ÏÐÀÂÈÒÅËÑÒÂÅÍÎ ÌÍÎÇÈÍÑÒÂÎ
(ÏÃ ÍÀ ÃÅÐÁ, ÏÃ ÍÀ ÑÈÍßÒÀ ÊÎÀËÈÖÈß, 
ÏÃ ÍÀ „ÀÒÀÊÀ”, ÏÃ ÍÀ ÐÇÑ):

ПГ на ГЕРБ
(тук са включени и законо-
проектите на МС)

В рамките на разглеждания пе-
риод депутати от ПГ на ГЕРБ са 
внесли 16 законопроекта, а МС е 
вносител на 55 законопроекта. От 
тях, за целите на този доклад са 
разгледани 10, внесени от МС и 8, 
внесени от ПГ на ГЕРБ (изключени 
са ратификационните закони, за-
конопроектите, които въвеждат 
императивни изисквания на ЕС 
или предвиждат само структурни 
промени, както и няколко законо-
проекта, които вън от обхвата 
на мониторинга, осъществяван от 
Института за модерна политика). 

 Вътрешен ред и сигурност, 
наказателно правораздаване

В областта наказателното пра-
вораздаване, управляващите са 
внесли няколко законопроекта –  
за промени в Закона за МВР и 
Закона за ДАНС (вече приети), 
както  и законопроекти на прави-
телството и на отделни депута-
ти за промени в НК и НПК (кои-
то вече преминаха през процедура 
на първо четене в постоянните 
комисии). Предстои разглеждане-
то на промени на Закона за елек-

тронните съобщения, свързани 
със задържането и използването 
на данни за електронните кому-
никации на гражданите.

Най-общо , според мотивите на 
вносителите на измененията в 
НК и НПК, те са насочени към 
увеличаване на наказанията за 
широк кръг престъпления, кри-
минализиране на някои нови об-
ществено-опасни посегателства, 
опростяване на доказването при 
разследването на престъплени-
ята и намаляване на излишния 
формализъм в наказателното про-
изводство.  Оценката на Инсти-
тута за модерна политика е, че 
средствата с които се предлага да 
се постигнат тези иначе общест-
вено-оправдани цели, крият сери-
озни рискове за основни права и 
свободи на гражданите, прекомер-
но и небалансирано засилване на 
наказателната  репресия и спор-
но разширяване на правомощията 
на полицейските органи. Възмож-
ността да бъдат анализирани 
вече цял пакет от законопроекти 
в тази област, дава основание да 
се твърди, че се очертава тен-
денция, а не отделни и изолирани 
законодателни предложения. Важ-
ността на темата предполага и 
самостоятелна оценка в отделен, 
по-обстоен анализ, който Инсти-
тутът ще изготви в най-близко 
време. В този доклад се посочат 
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следните по-важни тревожни кон-
статации:

 Прекомерно се завишава наказа-
нието „лишаване от свобода” за 
редица престъпления (за някои 
от тях близо 5 пъти!), което 
оставя впечатление, че предло-
женията са правени механично 
без сериозен анализ на ефектив-
ността на досегашните разме-
ри на наказанията. Засилване-
то на наказателната репресия 
е най-лесната реакция на оч-
акванията на обществото за 
справедливи наказания, която 
често прикрива недостатъчни-
те усилия за справяне с  истин-
ските причини за липсата на 
осъждания или за несъразмерно 
ниските наказания. Отдавна 
известно е и в теорията, и в 
практиката, че по-тежките 
наказания не водят непремен-
но до спад в престъпността, а  
напротив, често са причина за 
ожесточаване на извършители-
те.  В някои от предложените 
промени опасно се припокриват 
наказанията за убийство и за 
други престъпления.

 Недопустимо от конституци-
онно и международноправно гле-
дище е ограничаването на пра-
вото на защита на обвиняемия 
чрез въвеждане на фигурата на 
„запасен защитник”, посочван 
от обвинителя и негово участие 

в наказателното производство 
въпреки изрично упълномощава-
не на свободно избран от обви-
няемия адвокат. Неоправдано се 
засяга правото на защита и с 
отпадането на възможността 
близките да бъдат защитници 
в досъдебната фаза, както и 
отпадането на задължителния 
характер на защитата пред 
Върховния касационен съд.

 Възстановява се т.нар. „вечен 
обвиняем” с отпадането на въз-
можността  за обвиняемия да 
поиска разглеждане в съд на 
прекомерно забавеното произ-
водство срещу него.

 Сериозно посегателство сре-
щу правата на гражданите е 
предвиждането на възможност-
та присъдата да се основава и 
само на доказателства, събра-
ни по конспиративен и таен 
начин. Така може да се стигне 
до присъди, постановени изця-
ло върху доказателства, които 
страните имат ограничени въз-
можности да проверяват. В съ-
щата неблагоприятна посока е 
отпадането на изискването за 
присъствие на минимум две по-
емни лица при част от дейст-
вията по разследването. Тези 
непредубедени свидетели, кои-
то вносителите явно смятат 
за „излишен формализъм”, са га-
ранция за достоверност на до-
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казателствата, които се съби-
рат в досъдебната фаза, когато 
възможностите на страните 
да участват в следствените 
действия са силно ограничени.

 Неприемливо е широкото допус-
кане разследващите органи да 
бъдат разпитвани като свиде-
тели. Опасенията са, че тази 
възможност ще се използва 
най-вече , за да се компенсират 
собствените им грешки в досъ-
дебната фаза.

 Много въпросителни за качест-
вото на разследването поставя 
предложението не само разслед-
ващи полицаи, а и останалите 
полицейски органи,  да извърш-
ват следствени действия.

Особено внимание от гледна точ-
ка на гражданските права заслу-
жават предлаганите от Минис-
терския съвет промени в Закона 
за електронните съобщения. С 
тях се предвижда изменения в 
реда за задържане и запазване на 
данни за електронните комуника-
ции на гражданите. Регулацията 
на тези данни стана популярно 
известна като „подслушването в 
интернет”. Законопроектът зася-
га фундаментални човешки права 
като правото на личен живот, 
тайната на кореспонденцията и 
съобщенията. Буди недоумение, 
че от страна на МВР отново се 
предлага преуреждане на въпрос, 

който предизвика широк и трево-
жен обществен резонанс и стана 
повод за граждански натиск при 
обсъждането на подобни тексто-
ве в предишното 40-то Народно-
то събрание. Със сега внесения 
законопроект се предлагат реди-
ца подобни на вече отхвърлени-
те мерки. Приемането му в този 
вид би довело до нарушаването на 
конституционно защитени права 
на гражданите. Разширяването 
на кръга на престъпленията из-
вън тежки престъпления е в нару-
шение на чл. 34 от Конституция-
та, който допуска изключения от 
принципа за неприкосновеност на 
тайната на кореспонденцията и 
съобщенията само за разкриване-
то и предотвратяването на теж-
ки престъпления. Не може да бъде 
споделено виждането на вносите-
лите, че не се засяга тайната на 
съобщенията, щом не се събират 
данни за съдържанието им. Кръ-
гът на лицата, с които общува 
едно лице, честотата и трафи-
кът на разменената информация 
е неразривна част от съобщения-
та.  Тази част  от съобщенията 
носи най-малко толкова, (ако не и 
повече!) информация за едно лице 
и трябва да се ползва със същата 
степен на защита. 

Рязко трябва да се отрече и пред-
видената възможност за пряк 
достъп на органите на МВР до 
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данните, съхранявани от съобщи-
телните предприятия, която съз-
дава твърде висок риск за безкон-
тролно използване на тези данни. 
Още повече, въпреки предвидената 
предварителна съдебна санкция, 
т.нар. „интерфейс” позволява дан-
ни да бъдат използвани от МВР 
без предприятията, доставящи 
съобщенията, даже да разберат 
за този факт. Самият законо-
проект имплицитно го признава 
с предвиждането при достъп до 
данните от специализирана ди-
рекция „Оперативни технически 
операции” чрез „интерфейс”, пред-
приятието-доставчик да бъде 
уведомявано за необходимостта 
да запази данните.

 Здравеопазване

Законопроектите в тази област 
не отговарят на принципите на 
добро управление, а някои от тях 
ограничават правата на гражда-
ните. Принципно добрата идея 
за създаване на облекчен режим 
за закупуване на лекарствени 
продукти със средства от репу-
бликанския бюджет извън задъл-
жителното здравно осигуряване, 
когато в страната има епидемич-
ни взривове, епидемии, пандемии и 
пр., предвидена в промените на 
Закона за лекарствените про-
дукти в хуманната медицина, 
внесени от МС на 06.11.2009 г. и 

приети от НС още на следващия 
ден, всъщност е опорочена. Не е 
предвиден ясен механизъм за заку-
пуване на посочените продукти. 
Липсата на ред и процедури за 
упражняване на разписаните пра-
вомощия, създава предпоставки за 
злоупотреби и корупционни прак-
тики. Решенията за закупуване 
на лекарствени продукти при по-
сочените условия могат да се взе-
мат „на тъмно”, без необходима-
та прозрачност и отчетност от 
страна на изпълнителната власт.

Вторият законопроект за измене-
ние и допълнение на същия закон, 
внесен от ПГ на ГЕРБ на 23.10.2009 
г., е дискриминационен и създава 
привилегии за определени групи 
фармацевти. Предлага се фарма-
цевти, които упражняват профе-
сионалната си дейност в аптеки 
в малки, планиски и гранични на-
селени места, да не бъдат заличе-
ни поради неподадени документи 
за пререгистрация на аптеката 
в установения от закона срок, за 
разлика от колегите им в други 
населени места. Нещо повече, сро-
кът за пререгистрация на апте-
ките на тези фармацевти се удъл-
жава. Наред с това се предвижда 
те да регистрират нови аптеки 
като заплащат 5 пъти по-ниска 
такса от останалите фармаце-
вти. Не на последно място, зако-
нът не въвежда (нито препраща 
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към друг закон) легални дефиниции 
на понятията „планински населе-
ни места” и „гранични населени 
места”. Това създава предпостав-
ки за евентуални злоупотреби и 
корупционни практики при опре-
деляне на таксата, която се дъл-
жи от определен магистър-фар-
мацевт за откриване на аптека, 
както и за ползване на допълни-
телния срок за пререгистрация на 
вече съществуваща аптека. 

Друг законопроект в тази сфера 
предвижда промени в Закона за 
здравното осигуряване. Пред-
лагат се някои добри идеи, свър-
зани със защитата на правата 
на пациента като например - за-
вишени изисквания към директо-
ра и заместник–директорите на 
НЗОК; сключване на две Национал-
ни рамкови условия – за медицин-
ска помощ и за дентална помощ; 
уреждане на законово ниво, а не 
в договорите със съответното 
съсловие, на контрола и санкци-
ите при нарушения в закона; въ-
веждане на критерии за качество 
на оказаната медицинска помощ; 
въвеждане на изисквания за пуб-
личност на информация; преодо-
ляване на съществуваща нерав-
нопоставеност при заплащането 
на здравноосигурителни вноски 
и др. (виж по-подробно Приложе-
нието към този доклад). Въпре-
ки това, би могло да се каже, че 

предлаганите промени няма да 
допринесат за ефикасното функ-
циониране на здравноосигурител-
ната система. На първо място, 
предложените промени в струк-
турата на управление на НЗОК са 
няколко стъпки назад в сравнение 
с настоящата ситуация. Дейст-
ващата уредба предвижда ясно 
разграничение между функциите 
на върховен орган, управителен 
орган, контролен орган и изпълни-
телен орган на НЗОК. С предло-
жените промени тези функции се 
размиват, като съществуващите 
върховен орган и органи за упра-
вление и контрол се сливат в един 
орган, което не съответства на 
принципите на добро управление. 
Премахва се участието на Наци-
оналното сдружение на общините 
в Република България в състава 
на новия орган – Надзорен съвет. 
Формирането на Надзорния съвет 
от 4 представители на съсловни 
организации и 4 представители на 
държавата създава предпоставки 
за блокиране на институцията, 
когато държавата и съсловията 
са на различно мнение. 

На следващо място, рязко тряб-
ва да се отрече предложението да 
бъде премахнато конкурсното на-
чало при избор на директора на 
НЗОК и неговият избор да се прави 
от мнозинството в Народното съ-
брание. Ограничават се и  правата 
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на Българския лекарски съюз и Бъл-
гарския зъболекарски съюз, които 
досега участваха активно в  годиш-
ното договаряне на обема, цените 
и методиката на заплащане на ме-
дицинската помощ. Сега се предла-
га те да се определят едностранно 
от министъра на финансите. 

Неприемливи са и предложенията, 
свързани с договорите с изпъл-
нителите на медицинска помощ. 
Предлага се, например да отпад-
не задължението на директора на 
РЗОК да сключи договор с изпълни-
тел, отговарящ на изискванията 
на закона и НРД (НРУ), включител-
но и при запълване на здравната 
карта. Вместо това се предвижда 
директорът на РЗОК да сключва 
такива договори с изпълнителите, 
които в най-доляма степен отго-
варят на условията в НРУ и осигу-
ряват достъпност и качество на 
медицинската помощ. Отказът от 
сключване на договор трябва да е 
мотивиран и може да се издаде само 
ако РЗОК е сключила споразумения 
с достатъчен брой лечебни заведе-
ния, които отговарят на определе-
ните критерии. Така въвеждането 
на правилото „пръв по време–пръв 
по право”, съчетано с оперативна-
та самостоятелност за директора 
на РЗОК да преценява, включител-
но да откаже сключване на договор 
с изпълнител на медицинска помощ 
при недостатъчно ясни критерии 

и методика за оценка, създават 
условия за злоупотреба с власт и 
корупционни практики, за лишава-
не на гражданите от достъп до 
медицинска помощ. Предложената  
едноинстанционност на производ-
ството по възникнали спорове меж-
ду РЗОК и изпълнителите на меди-
цинска помощ, както и прекомерно 
съкратените срокове, накърняват 
конституционното право на защи-
та. Законопроектът е рестрикти-
вен и по отношение на възстановя-
ване на здравноосигурителни права, 
като предлага завишени изисквания 
за заплащане на невнесени здравно-
осигурителни вноски. Целта според 
вносителя е осигуряване на по-ви-
сока събираемост на вноските, но 
едва ли тази цел ще се  постигне с 
внесените предложения. 

Положително е, че част от пред-
ложенията в този законопроект 
предвиждат преодоляване на нерав-
нопоставеността при определяне 
на дохода, върху който се дължи 
осигурителна вноска, когато тя за 
сметка на държавния бюджет. 

 Данъчно облагане

Министерският съвет е внесъл 
3 законопроекта – за промени 
в Закона за корпоративното 
подоходно облагане (ЗКПО), в 
Закона за местните данъци и 
такси (ЗМДТ), в Закона за да-
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нъка върху доходите на физи-
ческите лица (ЗДДФЛ). Положи-
телно в тези законопроекти е, че 
предвиждат данъчни облекчения за 
дарения в полза на център „Фонд 
за асистирана репродукция” и цен-
тър „Фонд за трансплантация”и 
въвеждат някои въвеждат евро-
пейски изисквания. Като цяло, 
обаче, законопроеките са рестрик-
тивни - увеличават данъчната 
тежест върху различни групи, 
включително чрез премахване на 
данъчни облекчения за дейности в 
селското стопанство, преработва-
телната промишленост, производ-
ството, високите технологии и 
инфраструктурата, които понас-
тоящем погат да се прилагат при 
определени в закона условия. 

В  ЗКПО пък се предлага отмя-
на на  ежегодното определяне 
на общините с безработица с 50 
или над 50 на сто по-висока от 
средната за страната, с което 
би отпаднала и възможността за 
тези общини да се предвиждат 
специални облекчителни мерки. 
Предвижда се и увеличаване на да-
нъчната ставка на данъка върху 
хазартната дейност. 

С промените в ЗМДТ се предвижда 
увеличаване на данъчната тежест 
за гражданите. Ще се събират да-
нъци върху имоти с изключително 
ниска данъчна оценка. Ще се уве-
личи данък сгради, несправедливо 

платеният данък върху  автомо-
бил няма да се възстановява, кога-
то автомобилът бъде откраднат 
или унищожен. Определянето на 
таксата битови отпадъци няма 
да бъде обвързано с одобрените 
от общинския съвет разходи за 
съответната година за всяка от 
дейностите, за извършването на 
които се плаща таксата. 

С промените в ЗДДФЛ също се вме-
няват тежести. Предлага се да 
бъдат облагани доходите, придо-
бити от продажба или замяна на 
един недвижим жилищен имот, ако 
между датата на придобиването 
и датата на продажбата или за-
мяната не са изминали 3 години. 
Получените акции и дялове за на-
правени непарични вноски в тър-
говско дружество ще се считат 
за доход, подлежащ на облагане. 
Предложено е и да бъдат отмене-
ни данъчните облекчения за млади 
семейства, които са теглили ипо-
течен кредит на голяма стойност 
и ипотекираното жилище е един-
ствено жилище за семейството. 

Остро дискусионно е и предложе-
нието за деклариране на заеми в 
общ размер над 5000 лв., както и 
информация за напредъка по пога-
сяването им в края на съответ-
ната година. 

Като цяло предлаганите от МС и 
ПГ на ГЕРБ данъчни закони водят 
до увеличаване данъчните тежести 



35

за гражданите и определени секто-
ри от икономиката, което в усло-
вията на икономическа криза без 
съмнение ще има негативен ефект. 
Залага се ниво на преразпределени-
ето от повече от 42% , което е 
най-високото ниво от началото на 
90-те години. И всичко това се пра-
ви от правителствено мнозинство, 
което се определя като „дясно”. 

 Социални и трудови права

ПГ на ГЕРБ предлага и промени 
в Кодекса на труда, които са 
почти идентични с внесения един 
месец по-рано законопроект от 
ПГКБ - за удължаване на срока, за 
който в предприятие или отделно 
негово звено се въвежда непълно 
работно време за работниците и 
служителите поради намаляване 
на обема на работа. Подкрепяйки 
тази идея, с аргументите посоче-
ни по-горе, Институтът за мо-
дерна политика обръща внимание 
върху практиката на управлява-
щите да не подкрепят добрите 
предложения на опозицията, а 
да ги пренаписват от свое име и 
едва тогава да ги приемат. Про-
чее, тази практика е позната и 
от предходните парламенти.

 Опазване на околната среда

Промени в Закона за лова и 
опазване на дивеча (виж по-под-

робно Приложението към този до-
клад). Този законопроект попада в 
сивата зона и поражда съмнения 
за преследване на лични интереси 
от отделни депутати и свързани с 
тях лица. Премахването на единна-
та съсловна организация, която да 
защитава съсловието и да участва 
в разработването на политиките, 
както и да упражнява контрол е 
напълно нецелесъобразно.. Опреде-
лено се прави стъпка назад като 
вместо модерния подход за прех-
върляне на някои държавни функ-
ции върху обществени и съсловни 
организации, всичко се връща от-
ново в правомощията на държавна-
та администрация. Наред с това 
напълно неприемлив от гледище на 
опазване на природната среда и би-
ологичните видове е увеличаването 
на периодите за  ловуване. Липсва 
подподящ анализ за популацията 
на животните в България. Напра-
вените от вносителите сравнения 
с регулациите в други държави не 
са достатъчен аргумент, поради 
различието в природните и клима-
тични услония и пр.

Промени в Закона за опазване 
на околната среда (виж по-под-
робно Приложението към този до-
клад). Процесът на отчитане на 
състоянието на околната среда 
става по-непрозрачен, а общест-
веността се лишава възможност 
за публичен дебат в парламента, 
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както и упражняване на контрол 
от страна на парламента върху 
изпълнителната власт в посоче-
ната сфера. 

Промени в  Закона за подпо-
магане на земеделските про-
изводители. Предложението е 
целесъобразно, насочено към об-
лекчаване на финансирането, 
свързано с изпълнението на про-
екти, финансирани в рамките на 
Общата селскостопанска полити-
ка на ЕС. 

 Култура

Приетите по предложените от 
ПГ на ГЕРБ промени в Закона за 
културното наследство удължиха 
сроковете за искане на идентифи-
кация и регистрация като движи-
ми културни ценности на движими 
археологически обекти или движи-
ми археологически паметници на 
културата от лицата, които са 
осъществили фактическа власт 
върху тях,  както и за искане на 
идентификация и регистрация на 
движими археологически обекти - 
монети и монетовидни предмети 
от същия кръг лица.  Това беше 
необходима и целесъобразна про-
мяна, с оглед на факта, че необхо-
димата подзаконова нормативна 
уредба, не беше приета до изтича-
не на първоначално установените 
в закона срокове.

 Граждански права

Промените в Закона за защита 
срещу домашното насилие, вне-
сени от Министерски съвет на-
пълно отговарят на принципите 
на добро управление и закрила на 
уязвимите групи (виж по-подробно 
Приложението към този доклад). 

ПГ на Синята коалиция:

ПГ на Синята коалиция е  вноси-
тел е на 16 законопроекта (два 
от които са оттеглени: за про-
мени в Закона за лекарствените 
продукти в хуманната медицина 
от 02.10.2009 г. и законопроект за 
Институт за Национална памет 
за престъпленията срещу българ-
ския народ). 

По-важните от тях са:

 Енергетика

Предлаганите промени в За-
кона за енергетиката пред-
виждат Енергийната стратегия 
на Република България, внесена 
от министъра на икономиката, 
енергетиката и туризма и при-
ета от Министерския съвет, да 
се одобрява с решение от На-
родното събрание. Това предло-
жение определено би разширило 
прозрачността и отчетността 
в работата на институциите, 
ангажирани с изпълнението на 
стратегията.  
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 Здравеопазване

Промени в Закона за здравно-
то осигуряване – целта е пре-
одоляване на неравнопоставеност 
по отношение на здравноосигури-
телната вноска, осигурявана за 
сметка на държавния бюджет. 
Предложената промяна се отнася 
до ученици, студенти, лица, които 
получават социални помощи, лица, 
полагащи грижи за инвалиди и др., 
за които към настоящия момент 
осигурителната вноска се внася 
върху половината от минималния 
осигурителен доход за самоосигу-
ряващите се лица. Тази идея е въз-
приета и от ГЕРБ и е включена в 
техния законопроект за здравно-
то осигуряване. Този законопроект 
е насочен към преодоляване на не-
равнопоставеност и по същината 
си е антидискриминационен.  

 Данъчно облагане

В данъчната и осигурителната 
сфера ПГ на Синята коалиция е 
внесла 5 законопроекта. С предло-
жението си за промени в Закона 
за данък добавена стойност, вне-
сено на 26.08.3009 г. се предвижда 
намаляване на данъчната став-
ка за доставки на лекарствени 
продукти и медицински изделия, 
както и на учебници и учебни 
помагала от 20 на сто на 7 на 
сто. Законопроектът  може да 

бъде определен като отговарящ 
на принципите на добро управле-
ние и гарантиране на права на 
социални групи, които се нужда-
ят от закрила – болни и ученици. 
Намаляването на косвения данък 
в значителна степен ще облекчи 
достъпа до здравни услуги и до 
образование. За съжаление, този 
законопроект е отхвърлен от На-
родното събрание. 

Други промени в ЗДДС, внесени на 
27.08.2009 г. предвиждат въвежда-
не на единен срок за възстановя-
ване на ДДС – до 10 дни от из-
тичане на срока за декларирането 
му за всички задължени лица. При 
закъснение в срока, независимо от 
основанието, да се дължи лихва за 
забава. Предложенията включват, 
също така, въвеждане на възмож-
ност при започнала ревизия въз-
становяването на данъка да може 
да се извърши в нейния ход чрез 
представяне не само на  обезпе-
чение в пари, банкова гаранция 
или държавни ценни книжа, но и 
на други обезпечения, допустими 
съгласно ДОПК, както и запазване 
на правната възможност за прис-
падане на данъка, но само по же-
лание на задължените лица. Пред-
ложените промени със сигурност 
биха създали равнопоставеност 
между търговците по отношение 
на сроковете за възстановяване 
на данъка, както и възможност, 
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в условията на икономическа и 
финансова криза, търговците сво-
евременно да ползват този фи-
нансов ресурс. От друга страна, 
обаче, отпадането на всички изис-
квания за предварителни проверки 
преди възстановяване на ДДС, ус-
корените срокове и задължението 
за изплащане на лихва съществе-
но ще затрудни данъчната адми-
нистрация при упражняване на 
функциите и и ще създаде условия 
за завишаване на злоупоребите с 
ДДС. Ето защо този законопроект 
е небалансиран от гледна точка 
на интересите на държавата и 
фирмите и  не отговаря на прин-
ципите  на доброто управление. 
Законопроектът беше отхвърлен. 

Две от предложенията на СК – за 
промени в ЗКПД и в ЗДДФЛ пред-
виждат намаляване от 5 на сто 
на 1 на сто на данъчната ставка 
върху доходи от дивиденти и лик-
видационни дялове и намаляване 
от 15 на 10 на сто на данъчната 
ставка върху доходите от сто-
панска дейност като едноличен 
търговец. И тези законопроекти 
са отхвърлени от Народното съ-
брание. 

 Социално осигуряване
и трудови права

Предлагат се промени в Коде-
кса за социално осигуряване - 

намаляване на размера на осигури-
телните вноски за фонд „Пенсии”, 
както и промяна на разпределени-
ето на вноските между осигурите-
лите и осигурените, като осигуре-
ните да понесат по-голяма тежест 
на вноската в сравнение със се-
гашната ситуация. За сметка на 
това се предлага увеличение на 
размера на осигурителните внос-
ки за допълнително задължително 
пенсионно осигуряване за универса-
лен пенсионен фонд, отново с по-
голяма тежест за осигурения. Ос-
таналата част от предложените 
промени касаят преодоляване на 
неравнопоставеност за определена 
група лица по повод изплащане на 
парични обезщетения за временна 
неработоспособност, както и ре-
дуциране на изискуемото време за 
осигурителен стаж за придобиване 
на право на парично обезщетение 
за бременност и раждане от 12 на 
6 месеца.

Промени в Кодекса на труда 
- въвеждане на закрила на работ-
нички и служителки в напреднал 
етап на лечение ин-витро, която 
да се приравни на закрилата, оси-
гурена от законите на бременни 
работнички и служителки.   Този 
законопроект е в съответствие с 
поетото от държавата задълже-
ние за закрила на здравето, в част-
ност на репродуктивното здраве 
на гражданите. Законопроектът 
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гарантира правата на работнич-
ките и служителките в напреднал 
етап на лечение ин-витро. 

 Режим на търговските
дружества

ПГ на Синята коалиция, също 
така, е вносител на един от зако-
нопроектите за изменение на Тър-
говския закон, приети от Народ-
ното събрание, който предвижда 
намалаване на минималния изис-
куем капитал за учредяване на 
търговско дружество с ограниче-
на отговорност – от 5 000 на 2 лв. 
Отново трябва да се подчертае, 
че Институтът за модерна поли-
тика подкрепя по принцип подоб-
на идея, като част от усилията 
за намаляване на процедурните 
пречки и разходите за стартира-
не на бизнес у нас. Същевремен-
но в този си вид подобна мярка е 
половинчата и недостатъчно до-
бре обмислена. Първо, защото се 
накърнява сериозно гаранционна-
та функция на уставния капитал 
без да се въведат допълнителни 
гаранционни механизми за креди-
торите, както е в държавите от 
англо-американската правна сис-
тема. Второ, защото понижава-
нето на разходите за стартиране 
на бизнес би било далеч по-реално 
и осезаемо ако се намалят адми-
нистративните и съдебни такси, 
като например таксите за запаз-

ване на наименование; за регис-
трация в БУЛСТАТ, за обжалване 
на процедури по обществени по-
ръчки пред Комисията за защита 
на конкуренцията и пр.

 Други

Допълнение на Кодекса на тру-
да - предвижда се въвеждане на 2 
нови официални празника в Бълга-
рия: 23 август - Ден за почит към 
жертвите на националсоциалис-
тическите и комунистическите 
режими в Европа и 9 сепетември 
- Ден за почит към жертвите на 
комунистическия терор в Бълга-
рия след 9. =Х.1944 г. Законопроек-
тът е отхвърлен от Народното 
събрание. Прави впечатление, че 
нито при внасянето, нито при об-
съждането и отхвърлянето на за-
конопроекта нито вносителите, 
нито представителите на оста-
налите парламентарнни групи не 
поставят въпроса, че в условията 
на едно демократично общество 
определянето на официални дър-
жавни празници следва да се ре-
шава не като партийно решение 
на управляващото мнозинство, а 
след широка обществена дискусия.

Резултатите от законодателна-
та активност на ПГ на Синята 
коалиция сочат следното: от ре-
ално 14 законопроекта, които се 
обсъждат в парламента (без два-
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та оттеглени), е приет само един 
– поправките в Търговския закон 
(аналогични с внесените от МС 
от ПГКБ). В същото време са от-
хвърлени 7 законопроекта – най-
много отхвърлени законопроекти, 
внесени от определена парламен-
тарна група. 

ПГ Атака

ПГ „Атака” не проявява същест-
вена законодателна активност. 
Извън безусловната подкрепа за 
ГЕРБ, ПГ на „Атака” не е самос-
тоятелен  вносител на нито един 
законопроект. Заедно с предста-
вители на ПГ на ГЕРБ депутати 
от „Атака” са внесли промени в 
Закона за специалните разузнава-
телни средства (чийто текст не 
е качен на интернет страницата 
на Народното събрание). Депута-
ти от „Атака” са съвносители и 
на промените в Закона за нотари-
усите и нотариалната дейност, 
които ще бъдат разгледани по-до-
лу в раздела за ПГ на РЗС.

ПГ на РЗС4 

ПГ на РЗС проявява слаба законо-
дателна активност. Тя е вноси-
тел на 6 законопроекта, един от 
които оттеглен. 

4 Êúì äàòàòà íà îïîâåñòÿâàíå íà òîçè äîêëàä, 
ÏÃ íà ÐÇÑ âå÷å íå ñúùåñòâóâà, ïîðàäè ñïàäàíå 
íà ÷èñëåíîñòòà é ïîä èçèñêóåìèòå ñïîðåä ïàðëà-
ìåíòàðíèÿ ïðàâèëíèê 10 íàðîäíè ïðåäñòàâèòåëè.

 Икономика

Два от законопроектите на 
тази парламентарна група са 
свързани с регламентирането 
на хазартната дейност. Пред-
ложенията са изключително рес-
триктивни - забрана за осъщест-
вяване на хазартна дейност от 
фирми, регистрирани в офшорни 
зони; изискване поне 5 лица от уп-
равленския, мениджърския или екс-
пертния персонал да притежават 
5 годишен опит в дружества, ор-
ганизиращи и провеждащи хазарт-
ни игри в страните – членки на 
Европейския съюз и Европейското 
икономическо пространство; орга-
низиране на лотарийни игри, тото 
и лото игри само и единствено от 
държавни предприятия;  повиша-
ване с 5 процента на данъка върху 
хазарта и други (виж по-подробно 
Приложението към този доклад).

Относно предложението за рязко 
увеличаване на данъка за хазарт-
ния бизнес трябва да се подчертае, 
че то най-вероятно няма да изпъл-
ни декларираните от вносителите 
цели - повишение на постъпления-
та в държавния бюджет, задържа-
не на паричен ресурс, създаване на 
нови работни  места и намаляване 
на сивата икономика. Представи-
тели на бранша през последните 
дни направиха публично прогнози, 
според които легалния хазарт ще 
се свие, което ще доведе до закри-
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ване на работни места, намалява-
не на постъпленията в държавния 
бюджет и увеличаване на нелегал-
ната хазартна дейност в стра-
ната. Прочее, прави впечатление 
особения интерес, който депута-
ти от РЗС проявяват към регула-
циите и въвеждането на рестри-
кции за хазартния бизнес. Подобен 
интерес от тяхна страна не се 
наблюдава по отношение на други 
сектори на икономиката. 

 Наказателно правораздаване

Предложенията за промени в 
Наказателния кодекс, внесени 
от депутати от РЗС са насоче-
ни към засилване на наказател-
ната репресия и като философия 
са сходни с предлаганите от пра-
вителството промени. Както бе 
посочено и по-горе в този доклад 
Института за модерна политика 
смята, че прекомерното и неба-
лансирано засилване на наказа-
телната  репресия крие сериозни 
рискове за основните права и сво-
боди на гражданите.

 Нотариална дейност

РЗС е основен вносител, съвместно 
с народни представители от ПГ на 
„Атака” и ПГ на ГЕРБ, на промени 
в Закона за нотариусите и но-
тариалната дейност.

Този законопроект безспорно попа-

да в зоната на „сивото законода-
телство”, тъй като урежда лич-
ните интереси на депутати от 
мнозинството и създава привиле-
гии за определена група лица, които 
извършват дейност като нотари-
ус. Предвижда се онези нотариуси, 
които бъдат избрани за президент, 
народен представител, министър 
или кмет да бъдат замествани от 
помощник-нотариус или друг нота-
риус, независимо от факта, че са 
загубили правоспособността си. 

На практика този законопроект 
беше свързан в публичното прос-
транство с личните интереси на 
народния представител от ПГ на 
ГЕРБ Искра Фидосова. От гледище 
на парламентарната етика и пра-
вилата за предотвратяване на кон-
фликт на интереси беше по-редно 
тя да се оттегли от обсъжданията 
на тези предложения, а не активно 
да защитава с публични изявления 
своя частен интерес от приемане-
то на такъв законопроект. Предла-
ганите промени създават и някои 
други привилегии за помощник-но-
тариуси, работещи при нотариуси, 
избрани за президент, народен пред-
ставител, министър или кмет. 

В приложение към Доклада са да-
дени резюмета на наблюдаваните 
от Института за модерна поли-
тика  законопроекти и кратки 
аналитични оценки на всеки един 
от тях.





ПРИЛОЖЕНИЕПРИЛОЖЕНИЕ
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ÒÀÉÍÀ ÍÀ 
ÊÎÐÅÑÏÎÍÄÅÍÖÈßÒÀ
È ÄÐÓÃÈÒÅ ÑÚÎÁÙÅÍÈß

Вносителите мотивират зако-
нопроекта с нуждата от от-
страняване на „сериозните про-
блеми, които възникнаха при 
работа по разкриване и разслед-
ване на престъпления, с послед-
ната редакция на нормата на 
чл. 251 от Закона за електрон-
ните съобщения”. 

Основните моменти са следните:

• задължават се юридическите 
лица, осъществяващи общест-
вени електронни съобщителни 
мрежи или услуги, да съхраня-
ват всички данни, създадени или 
обработени в процеса на тях-

ната дейност, отнасящи се до 
трафика на съобщенията;

• разграничават се данните 
относно трафика на съобщени-
ята от тяхното съдържание 
и режима, който се прилага по 
отношение на тях;

• гарантира се съхраняването 
на данните за определен период 
с оглед използването на всич-
ки или на част от тях за раз-
криването и разследването на 
престъпления, за които е пред-
видено наказание лишаване от 
свобода две или повече години, и 
на престъпления по глава деве-

І.І.
НАБЛЮДАВАНИ 

ЗАКОНОПРОЕКТИ, КОИТО 
ЗАСЯГАТ ПРАВАТА НА 

ГРАЖДАНИТЕ

Èìå íà çàêîíîïðîåêòà: Çàêîíîïðîåêò çà èçìåíåíèå è äîïúëíåíèå íà Çàêîíà çà åëåêòðîííèòå ñúîáùåíèÿ

Âíîñèòåë: Ìèíèñòåðñêè ñúâåò

Äàòà íà ïîñòúïâàíå: 2 äåêåìâðè 2009

Âîäåùà êîìèñèÿ: Êîìèñèÿ ïî âúòðåøíà ñèãóðíîñò è îáùåñòâåí ðåä

Ñúñòîÿíèå: îáñúæäàíå
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та “а” от Наказателния кодекс, 
както и за издирване на лица.

• предвидени са две възмож-
ности за осигуряване на достъп 
до тези данни: чрез интерфейс 
при специализирана дирекция 
“Оперативни технически опе-
рации” на Министерството на 
вътрешните работи или ди-
ректно на органите, които са 
поискали достъп. Предвижда се 
достъпът до данните по чл. 
250а, ал. 1 да се осъществява 
при постъпило мотивирано ис-
кане от съответния ръководи-
тел на орган по чл. 250в, ал. 1 
след разпореждане от предсе-
дателя на районния съд или от 
оправомощен от него съдия по 
седалище на органа.

За дадените разрешения или откази 
в съответните съдилища е предви-
дено да се води специален регистър, 
който не е публичен. Специализира-
на дирекция “Оперативни техниче-
ски операции” на Министерството 
на вътрешните работи ще извърш-
ва справка за данните по чл. 250а, 
ал. 1 при постъпване на съдебно 
разпореждане, което също следва 
да се регистрира в специален регис-
тър, който не е публичен.

За наблюдаващ орган относно си-
гурността на съхраняваните дан-
ни е определена Комисията за за-
щита на личните данни, на която 
се възлага да упражнява надзор 

върху дейността на предприяти-
ята, предоставящи обществени 
електронни съобщителни мрежи 
и/или услуги, за спазване на пра-
вилата за защита и сигурност 
при съхранението на данните

Предвижда се Народното събрание 
чрез комисия, определена с пра-
вилника за организацията и дей-
ността му, да осъществява пар-
ламентарен контрол и наблюдение 
на процедурите по разрешаване и 
осъществяване на достъп до да-
нните по чл. 250а, ал. 1, както и 
за защита на правата и свободите 
на гражданите срещу незаконосъо-
бразен достъп до тези данни.

В чл. 360 от Наказателния кодекс 
се създава ал. 2, с която се кри-
минализират деянията на лице, 
което противозаконно разкрие 
трафични данни, каквито съглас-
но Закона за електронните съоб-
щения се събират, обработват, 
съхраняват или използват от 
предприятията, предоставящи 
обществени електронни съобщи-
телни мрежи и/или услуги.

Историята на обсъжданията на 
този въпрос, станал известен 
като „подслушването в интернет”, 
заслужава кратко представяне. 
Регулацията на задържането на 
данни от електронните съобще-
ния е наложена от необходимост-
та да се въведат в българското 
законодателство изискванията на 
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Директива 2006/24/ЕО на Европей-
ския парламент и на Съвета от 
15 март 2006г. Първият опит за 
това е в рамките на мандата на 
предишното управление чрез под-
законов акт – съвместна наредба 
на МВР и Агенцията за информа-
ционни технологии.  След сериозен 
обществен дебат и в резултат 
на обжалване от представители 
на гражданското общество, Вър-
ховният административен съд 
отмени текста в Наредбата, ре-
гламентиращ  достъпа до данни 
от електронните съобщения.  Ар-
гументите, изтъкнати от съда 
влючваха липсата на ограничения 
по отношение на данните, до ко-
ито се разрешава достъпът чрез 
компютърен терминал, а изразът 
„за нуждите на оперативно-издир-
вателната дейност” е много общ 
и не дава гаранции за спазване на 
чл. 32, ал. 1 от Конституцията, 
че личният живот на граждани-
те е неприкосновен. Според съда, 
не бяха налице и условия, препят-
стващи злоупотреба с възмож-
ността да се нарушават консти-
туционно гарантирани права на 
гражданите. Липсваше препраща-
не към специалните закони - НПК, 
Закон за специалните разузнава-
телни средства, Закон за защита 
на личните данни, в които са кон-
кретизирани предпоставките за 
допускане достъп до определени 

данни, свързани с личния живот 
и личните данни на отделната 
личност. Съдът бе категоричен, 
че националните закони следва да 
съблюдават принципа, въведен с 
чл..8 от Европейската конвенция 
за правата на човека, според ко-
ято всеки има право на зачитане 
на неговия личен и семеен живот, 
на неговото жилище и тайната 
на неговата кореспонденция, а 
намесата на държавните власти 
в ползването на това право е не-
допустима. Националните правни 
норми трябва да въвеждат разби-
раеми и ясно формулирани основа-
ния, както за достъпа до данни 
от личния живот на гражданите, 
така и за процедурата за тяхно-
то получаване. В чл. 5 от наред-
бата съдът установи липса на 
яснота по отношение гарантира-
не правото на защита срещу не-
законна намеса в личния и семей-
ния живот на гражданите, което 
обуслави противоречието на нор-
мата с чл. 8 от ЕКПЧ, с текстове 
от Директива 2006/24/ЕО, с чл. 32 
и чл. 34 от Конституцията.

За да се избегнат установени-
те от съда нарушения на права-
та на хората, бяха приети сега 
действащите текстове в Закона 
за електронните съобщения. Още 
в първите месеци след приемане-
то им МВР направи неуспешни 
опити за промените им в посока 
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разширяване на възможностите 
за задържане на данните от съоб-
щенията на гражданите. Насто-
ящият законопроект продължава 

тези усилия като страда от ре-
дица от недостатъците, за кои-
то бяха критикувани по-ранните 
предложения.

Вносителите мотивират зако-
нопроекта с необходимостта да 
бъдат преодоляни слабостите, 
сочени от действащи магист-
рати при приложението на за-

кона и затруднения в тяхната 
работа.Изтъкват се аргументи 
от два доклада -техническия и 
редовния през 2009 г. на Европей-
ската комисия, с които е пред-

Èìå íà çàêîíîïðîåêòà: Çàêîíîïðîåêò çà èçìåíåíèå è äîïúëíåíèå íà Íàêàçàòåëíî-ïðîöåñóàëíèÿ êîäåêñ

Âíîñèòåë: Ìèíèñòåðñêè ñúâåò

Äàòà íà ïîñòúïâàíå: 18 íîåìâðè 2009

Âîäåùà êîìèñèÿ: Êîìèñèÿ ïî ïðàâíè âúïðîñè

Ñúñòîÿíèå: îáñúæäàíå

ÎÖÅÍÊÀ ÍÀ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÇÀ ÌÎÄÅÐÍÀ ÏÎËÈÒÈÊÀ

Ïðèåìàíåòî íà çàêîíîïðîåêòà â òîçè âèä áè äîâåëî äî íàðóøàâàíåòî íà êîíñòèòóöèîííî 
çàùèòåíè ïðàâà íà ãðàæäàíèòå. 

Ðàçøèðÿâàíåòî íà êðúãà íà ïðåñòúïëåíèÿòà èçâúí òåæêè ïðåñòúïëåíèÿ å â íàðóøåíèå íà 
÷ë. 34 îò Êîíñòèòóöèÿòà, êîéòî äîïóñêà èçêëþ÷åíèÿ îò ïðèíöèïà çà íåïðèêîñíîâåíîñò íà 
òàéíàòà íà êîðåñïîíäåíöèÿòà è ñúîáùåíèÿòà ñàìî çà ðàçêðèâàíåòî è ïðåäîòâðàòÿâàíå-
òî íà òåæêè ïðåñòúïëåíèÿ. Íå ìîæå äà áúäå ñïîäåëåíî âèæäàíåòî íà âíîñèòåëèòå, ÷å íå 
ñå çàñÿãà òàéíàòà íà ñúîáùåíèÿòà, ùîì íå ñå ñúáèðàò äàííè çà ñúäúðæàíèåòî èì. Êðúãúò 
íà ëèöàòà, ñ êîèòî îáùóâà åäíî ëèöå, ÷åñòîòàòà è òðàôèêúò íà ðàçìåíåíàòà èíôîðìàöèÿ 
å íåðàçðèâíà ÷àñò îò ñúîáùåíèÿòà.  Òàçè ÷àñò  îò ñúîáùåíèÿòà íîñè íàé-ìàëêî òîëêîâà, 
(àêî íå è ïîâå÷å!) èíôîðìàöèÿ çà åäíî ëèöå è òðÿáâà äà ñå ïîëçâà ñúñ ñúùàòà ñòåïåí íà 
çàùèòà.

Ïðåäâèäåíàòà âúçìîæíîñò çà ïðÿê äîñòúï íà îðãàíèòå íà ÌÂÐ äî äàííèòå, ñúõðàíÿâàíè 
îò ñúîáùèòåëíèòå ïðåäïðèÿòèÿ, ñúçäàâà òâúðäå âèñîê ðèñê çà áåçêîíòðîëíî èçïîëçâàíå 
íà òåçè äàííè. Îùå ïîâå÷å, ìàêàð è äà å ïðåäâèäåíà ïðåäâàðèòåëíà ñúäåáíà ñàíêöèÿ è ðåãèñ-
òúð íà èñêàíèÿòà, ò.íàð. „èíòåðôåéñ” ïîçâîëÿâà äàííè äà áúäàò èçïîëçâàíè îò ÌÂÐ ïðÿêî 
áåç ïðåäïðèÿòèÿòà, äîñòàâÿùè ñúîáùåíèÿòà, äàæå äà ðàçáåðàò çà òîçè ôàêò. Ñàìèÿò 
çàêîíîïðîåêò èìïëèöèòíî ãî ïðèçíàâà ñ ïðåäâèæäàíåòî ïðè äîñòúï äî äàííèòå îò ñïåöè-
àëèçèðàíà äèðåêöèÿ „Îïåðàòèâíè òåõíè÷åñêè îïåðàöèè” ÷ðåç „èíòåðôåéñ”, ïðåäïðèÿòèåòî-
äîñòàâ÷èê äà áúäå óâåäîìÿâàíî çà íåîáõîäèìîñòòà äà çàïàçè äàííèòå.
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ложено досъдебната фаза в Нака-
зателно-процесуалния кодекс да 
бъде опростена.

С тези мотиви се предлагат мер-
ки в три насоки:

Първата е усъвършенстване на 
доказването и най-вече опростя-
ване на процеса на доказване, в 
който са предложени 8 конкрет-
ни мерки. 

Втората група мерки са свърза-

ни с ограничаване на формализма 

и ускоряване на наказателното 

производство. Предложени са 18 

конкретни мерки. 

Третата група са текстове, кои-

то са свързани с правата на учас-

тниците в процеса – на обвиняем-

ия и на пострадалия.

ÎÖÅÍÊÀ ÍÀ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÇÀ ÌÎÄÅÐÍÀ ÏÎËÈÒÈÊÀ

• Íåäîïóñòèìî îò êîíñòèòóöèîííî è ìåæäóíàðîäíîïðàâíî ãëåäèùå å îãðàíè÷àâàíåòî 
íà ïðàâîòî íà çàùèòà íà îáâèíÿåìèÿ ÷ðåç âúâåæäàíå íà ôèãóðàòà íà „çàïàñåí çàùèò-
íèê”, ïîñî÷âàí îò îáâèíèòåëÿ è íåãîâî ó÷àñòèå â íàêàçàòåëíîòî ïðîèçâîäñòâî âúïðå-
êè èçðè÷íî óïúëíîìîùàâàíå íà ñâîáîäíî èçáðàí îò îáâèíÿåìèÿ àäâîêàò. Íåîïðàâäàíî 
ñå çàñÿãà ïðàâîòî íà çàùèòà è ñ îòïàäàíåòî íà âúçìîæíîñòòà áëèçêèòå äà áúäàò 
çàùèòíèöè â äîñúäåáíàòà ôàçà, êàêòî è îòïàäàíåòî íà çàäúëæèòåëíèÿ õàðàêòåð íà 
çàùèòàòà ïðåä Âúðõîâíèÿ êàñàöèîíåí ñúä.

• Âúçñòàíîâÿâà ñå ò.íàð. „âå÷åí îáâèíÿåì” ñ îòïàäàíåòî íà âúçìîæíîñòòà  çà îáâèíÿ-
åìèÿ äà ïîèñêà ðàçãëåæäàíå â ñúä íà ïðåêîìåðíî çàáàâåíîòî ïðîèçâîäñòâî ñðåùó íåãî.

• Ñåðèîçíî ïîñåãàòåëñòâî ñðåùó ïðàâàòà íà ãðàæäàíèòå å ïðåäâèæäàíåòî íà âúçìîæ-
íîñòòà ïðèñúäàòà äà ñå îñíîâàâà è ñàìî íà äîêàçàòåëñòâà, ñúáðàíè ïî êîíñïèðàòèâåí 
è òàåí íà÷èí. Òàêà ìîæå äà ñå ñòèãíå äî ïðèñúäè, ïîñòàíîâåíè èçöÿëî âúðõó äîêàçàòåë-
ñòâà, êîèòî ñòðàíèòå èìàò îãðàíè÷åíè âúçìîæíîñòè äà ïðîâåðÿâàò. Â ñúùàòà íåáëà-
ãîïðèÿòíà ïîñîêà å îòïàäàíåòî íà èçèñêâàíåòî çà ïðèñúñòâèå íà ìèíèìóì äâå ïîåìíè 
ëèöà ïðè ÷àñò îò äåéñòâèÿòà ïî ðàçñëåäâàíåòî. Òåçè íåïðåäóáåäåíè ñâèäåòåëè, êîèòî 
âíîñèòåëèòå ÿâíî ñìÿòàò çà „èçëèøåí ôîðìàëèçúì”, ñà ãàðàíöèÿ çà äîñòîâåðíîñò íà 
äîêàçàòåëñòâàòà, êîèòî ñå ñúáèðàò â äîñúäåáíàòà ôàçà, êîãàòî âúçìîæíîñòèòå íà 
ñòðàíèòå äà ó÷àñòâàò â ñëåäñòâåíèòå äåéñòâèÿ ñà ñèëíî îãðàíè÷åíè.

• Íåïðèåìëèâî å øèðîêîòî äîïóñêàíå ðàçñëåäâàùèòå îðãàíè äà áúäàò ðàçïèòâàíè êàòî 
ñâèäåòåëè. Îïàñåíèÿòà ñà, ÷å òàçè âúçìîæíîñò ùå ñå èçïîëçâà íàé-âå÷å, çà äà ñå êîì-
ïåíñèðàò ñîáñòâåíèòå èì ãðåøêè â äîñúäåáíàòà ôàçà.

• Ìíîãî âúïðîñèòåëíè çà êà÷åñòâîòî íà ðàçñëåäâàíåòî ïîñòàâÿ ïðåäëîæåíèåòî íå 
ñàìî ðàçñëåäâàùè ïîëèöàè, à è îñòàíàëèòå ïîëèöåéñêè îðãàíè,  äà èçâúðøâàò ñëåä-
ñòâåíè äåéñòâèÿ.
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Накратко, с предложените нови 
текстове и редакции вносители-
те предлагат:

• невъзможност наново да се 
упражнява професия или дей-
ност, от която подсъдимият 
е бил лишен по съдебен ред, 
без да са възстановени вре-
дите от престъплението и 
изплатени обезщетенията по 
уважените граждански искове 
в наказателното производ-
ство. 

• избягване на възможност-
та за налагане на необосно-
вано занижени наказания в 
производствата със съкра-
тено съдебно следствие и 
изясняване в тези случаи на 
пределите на наказанията за 
престъпления, извършени от 
непълнолетни.

• предоставяне на правна въз-
можност за прокурора, когато 
са налице предпоставките за 
освобождаване от наказател-
ната отговорност, да налага 
глоба на подсъдимия по адми-

нистративен ред.

• нови много тежки наказания 
за лица и организирани прес-
тъпни групи осъществяващи 
отвличания с цел откуп.  

• криминализиране на дея-
нието упражняване на чуж-
ди права за гласуване в ко-
лективни органи от народни 
представители и общински 
съветници.

• криминализиране на дея-
ния, свързани с незаконно 
осъществяване на търговска 
дейност, неправилно отчита-
не на стопански показатали 
с цел избягване или намаля-
ване на задължения за данъ-
ци и осигуровки и неплащане 
на осигуровки въпреки нали-
чието на парични средства. 
Осъвременяват се текстове-
те от Наказателния кодекс, 
отнасящи се до незаконния 
хазарт, като се предвижда 
наказателно преследване за 
незаконното организиране и 
участие в хазартни игри.

Èìå íà çàêîíîïðîåêòà: Çàêîíîïðîåêò çà èçìåíåíèå è äîïúëíåíèå íà Íàêàçàòåëíèÿ êîäåêñ

Âíîñèòåë: ßíå ßíåâ /ÏÃ íà ÐÇÑ/ è ãðóïà í.ï.

Äàòà íà ïîñòúïâàíå: 23 îêòîìâðè 2009

Ñèãíàòóðà: 954-01-36

Âîäåùà êîìèñèÿ: Êîìèñèÿ ïî ïðàâíè âúïðîñè

Ñåñèÿ: Ïúðâà ñåñèÿ 

Ñúñòîÿíèå: îáñúæäàíå
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ÑÎÖÈÀËÍÈ
È ÒÐÓÄÎÂÈ ÏÐÀÂÀ

ÇÀÊÎÍÎÏÐÎÅÊÒÈ
ÍÀ ÅÒÀÏ „ÎÁÑÚÆÄÀÍÅ”

Проектът предвижда въвежда-
не на закрила на работнички и 
служителки в напреднал етап 
на лечение ин-витро, която се 
приравнява със закрилата, оси-
гурена от законите на бремен-
ни работнички и служителки. 
Предложените мерки за закрила 
са:

• забрана за полагане на нощен 
труд;

• недопустимост на извънред-
ния труд;

• забрана работодателят да 
възлага и да задължава работ-
нички и служителки в напреднал 
етап на лечение ин-витро да из-
вършват работа, която излага 
на опасност или застрашава си-
гурността и здравето им;

• право на отказ от работничка 
и служителка в напреднал етап 
на лечение ин-витро от изпъл-
нението на работа, която е оп-
ределена като вредна за здраве-
то на майката или детето или 

ÎÖÅÍÊÀ ÍÀ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÇÀ ÌÎÄÅÐÍÀ ÏÎËÈÒÈÊÀ

Ïðåäëîæåíèÿòà çà ïðîìåíè â Íàêàçàòåëíèÿ êîäåêñ, âíåñåíè îò äåïóòàòè îò ÐÇÑ ñà íàñî-
÷åíè êúì çàñèëâàíå íà íàêàçàòåëíàòà ðåïðåñèÿ è êàòî ôèëîñîôèÿ ñà ñõîäíè ñ ïðåäëàãàíèòå 
îò ïðàâèòåëñòâîòî ïðîìåíè. Êàêòî áå ïîñî÷åíî è ïî-ãîðå â òîçè äîêëàä Èíñòèòóòà çà 
ìîäåðíà ïîëèòèêà ñìÿòà, ÷å ïðåêîìåðíîòî è íåáàëàíñèðàíî çàñèëâàíå íà íàêàçàòåëíàòà  
ðåïðåñèÿ êðèå ñåðèîçíè ðèñêîâå çà îñíîâíèòå ïðàâà è ñâîáîäè íà ãðàæäàíèòå.



Èìå íà çàêîíîïðîåêòà: Çàêîíîïðîåêò çà èçìåíåíèå è äîïúëíåíèå íà Êîäåêñà íà òðóäà

Âíîñèòåë: Âàíüî Øàðêîâ /ÏÃ „Ñèíÿòà êîàëèöèÿ“/ è ãðóïà í.ï.

Äàòà íà ïîñòúïâàíå: 07 îêòîìâðè 2009

Ñèãíàòóðà: 954-01-28

Âîäåùà êîìèñèÿ: Êîìèñèÿ ïî òðóäà è ñîöèàëíàòà ïîëèòèêà

Ñåñèÿ: Ïúðâà ñåñèÿ 

Ñúñòîÿíèå: îáñúæäàíå
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за която след оценка на риска 
е определено, че представлява 
съществен риск за здравето на 
майката или на нейното дете; 

• задължение за работодателя 
да обзаведе стаи за почивка по 
ред, установен от министъра 
на здравеопазването;

• разпоредби във връзка с трудоу-
строяването: когато работничка 
или служителка в напреднал етап 
на лечение ин-витро изпълнява не-
подходяща за състоянието й рабо-
та, по предписание на здравните 
органи работодателят да бъде 
длъжен да предприеме необходи-
мите мерки за временно приспо-
собяване на условията на труд на 
работното място и/или работ-
ното време с оглед премахване на 
риска за безопасността и здра-
вето й. Ако приспособяването на 
условията на труд на работното 
място и/или на работното време 
е технически и/или обективно не-
осъществимо или не е оправдано 
да се изисква поради основателни 
причини, работодателят да бъде 
длъжен да предприеме необходи-
мите мерки за преместване на 
работничката или служителката 
на друга подходяща работа. До из-
пълнението на предписанието за 
преместване тя да се освобожда-
ва от задължението да изпълнява 
неподходящата за състоянието 
й работа, а работодателят да 

й изплаща обезщетение в размер 
на получаваното брутно трудово 
възнаграждение за месеца, пред-
хождащ деня на издаването на 
предписанието. Работодателят 
съвместно със здравните органи 
да определя ежегодно длъжности и 
работни места, подходящи за зае-
мане от  работнички и служител-
ки в напреднал етап на лечение 
ин-витро.

• задължение за работодателя 
и длъжностните лица в пред-
приятието да опазват в тайна 
обстоятелствата във връзка 
със състоянието на работнич-
ки и служителки в напреднал 
етап на лечение ин-витро. 

• закрила при уволнение: допуска 
се само уволнение от работода-
теля с предизвестие на няколко 
от изброените в Кодекса на тру-
да основания, а именно: а) при за-
криване на предприятието; б) при 
отказ на работника или служи-
теля да последва предприятието 
или неговото поделение, в което 
работи, когато то се премества 
в друго населено място или мест-
ност; в) когато заеманата от 
работника или служителя длъж-
ност трябва да бъде освободена 
за възстановяване на незаконно 
уволнен работник или служител, 
заемал преди това същата длъж-
ност; г) при обективна невъзмож-
ност за изпълнение на трудовия 
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договор. Уволнението без предиз-
вестие да може да бъде извърше-
но само когато работничката или 
служителката бъде задържана за 
изпълнение на присъда или бъде 
дисциплинарно уволнена. В послед-
ния случай уволнението да стане 
само чрез предварително разреше-

ние на инспекцията по труда.

Разпоредби в подобен дух се пред-

виждат и в Закона за държавния 

служител относно забрана за ко-

мандироване без писмено съгласие; 

закрила при прекратяване на слу-

жебното правоотношение.

ÎÖÅÍÊÀ ÍÀ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÇÀ ÌÎÄÅÐÍÀ ÏÎËÈÒÈÊÀ

Çàêîíîïðîåêòúò ñúçäàâà ãàðàíöèè çà îñèãóðÿâàíå íà çäðàâíà çàùèòà íà ðåïðîäóêòèâíîòî 
çäðàâå íà ãðàæäàíèòå1. Ïîäîáíà çàêðèëà îò ñòðàíà íà äúðæàâàòà å åäèí îò îñíîâíèòå 
ôàêòîðè çà ïðåîäîëÿâàíå íà îòðèöàòåëíèòå äåìîãðàôñêè ïðîöåñè. Àðãóìåíòè â òàçè íà-
ñîêà èìà è â èçèñêâàíèÿòà íà Äèðåêòèâà 92/85/ÅÈÎ íà Ñúâåòà îò 19.10.1992 çà âúâåæäàíå 
íà ìåðêè çà íàñúð÷àâàíå ïîäîáðÿâàíåòî íà áåçîïàñíîñòòà è çäðàâåòî ïî âðåìå íà ðàáî-
òà íà áðåìåííè ðàáîòíè÷êè è íà ðàáîòíè÷êè ðîäèëêè èëè êúðìà÷êè, íà Äèðåêòèâà 76/207/
ÅÈÎ íà Ñúâåòà îò 9 ôåâðóàðè 1976 ãîäèíà îòíîñíî ïðèëàãàíåòî íà ïðèíöèïà íà ðàâíîòî 
òðåòèðàíå íà ìúæåòå è æåíèòå ïî îòíîøåíèå íà äîñòúïà äî çàåòîñò, ïðîôåñèîíàëíàòà 
êâàëèôèêàöèÿ è ðàçâèòèå, è íà óñëîâèÿòà íà òðóä, êàêòî è ñúñ ñúäåáíàòà ïðàêòèêà íà Ñúäà 
íà Åâðîïåéñêèòå Îáùíîñòè â Ëþêñåìáóðã â òàçè îáëàñò. 



1 

1 Îêîëî 270 000 äâîéêè â Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ ñà ñ óâðåäåíî ðåïðîäóêòèâíî çäðàâå. Ñïîðåä äîêëàäà íà 
Åâðîïåéñêàòà êîìèñèÿòà çà äåìîãðàôñêèòå ïðîöåñè è òåíäåíöèè â Åâðîïåéñêèÿ ñúþç îò 2008 ã., 
íàñåëåíèåòî íà Áúëãàðèÿ ùå ñå íàìàëè äî 6,735 ìèëèîíà æèòåëè äî 2030 ãîäèíà, à äî 2050 - íà 5,923 
ìèëèîíà äóøè. Ñïîðåä èçâëå÷åíèåòî íà ÅÊ çà äåìîãðàôñêèòå ïðîöåñè è òåíäåíöèè â ÅÑ, ïðåç 2006 ãî-
äèíà ó íàñ ñà ñå ðàæäàëè ïî 1.37 äåöà íà åäíà æåíà, â ñðàâíåíèå ñ ïðèðàñò îò 2.07 äåöà íà âñÿêà æåíà 
ïðåç 60-òå è 70-òå ãîäèíè íà ìèíàëèÿ âåê.
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ÇÀÙÈÒÀ
ÎÒ ÄÎÌÀØÍÎ ÍÀÑÈËÈÅ

Законопроектът предвижда след-
ните по-важни промени:

Разширяване на обхвата на легал-
ната дефиниция на понятието 
„домашно насилие”: „домашно на-
силие е всеки акт на физическо, 
сексуално, психическо, емоционал-
но или икономическо насилие, как-
то и опитът за такова насилие, 
принудителното ограничаване на 
личния живот, личната свобода и 
личните права, извършени спрямо 
лица, които се намират в родстве-
на връзка, които са или са били в 
семейна връзка или във фактиче-
ско съпружеско съжителство.” 

В сравнение с действащия текст, 
са добавени емоционалното или 
икономическо насилие, както и оп-
ита за такова насилие; отпадат 
случаите на насилие между лица, 
които обитават едно жилище и 
не се намират в родствена връз-
ка, не са или не са били в семейна 
връзка или във фактическо съпру-
жеско съжителство. Разпоредба-

та се допълва и с хипотезата, 
че домашно насилие, извършено в 
присъствието на дете, се счита 
за психическо и емоционално наси-
лие и върху него. 

Предвижда се също защита да 
може да се търси срещу лице, из-
вършило домашно насилие, с ко-
ето пострадалият се намира в 
родствена връзка по съребрена 
линия до четвърта степен вклю-
чително (сега само брат или сес-
тра), лице, с което пострадалият 
се намира или е бил в родствена 
връзка по сватовство до трета 
степен включително (сега до вто-
ра степен), както и допълнение 
на действащите текстове с оси-
гуряване на възможност за тър-
сене на защита срещу възходящ 
или низходящ на лицето, с което 
се намира във фактическо съпру-
жеско съжителство и срещу лице, 
с което родителят се намира или 
е бил във фактическо съпружеско 
съжителство.

Èìå íà çàêîíîïðîåêòà: Çàêîíîïðîåêò çà èçìåíåíèå è äîïúëíåíèå íà Çàêîíà çà çàùèòà ñðåùó äî-
ìàøíîòî íàñèëèå

Âíîñèòåë: Ìèíèñòåðñêè ñúâåò
Äàòà íà ïîñòúïâàíå: 23 îêòîìâðè 2009
Ñèãíàòóðà: 902-01-35
Âîäåùà êîìèñèÿ: Êîìèñèÿ ïî ïðàâíè âúïðîñè
Ñåñèÿ: Ïúðâà ñåñèÿ 
Ñúñòîÿíèå: îáñúæäàíå
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Прецизират се видовете отго-
ворност, която може да понесе 
извършителя извън обхвата на 
отговорността по този закон. 
Досега отговорността по закона 
не изключваше гражданската и 
наказателната отговорност на 
извършителя. Сега се предлага да 
не бъде изключена и администра-
тивнонаказателната отговор-
ност на извършителя, която се 
носи по силата на други закони. 

Променя се уредбата на случаите, 
когато лице може да подаде молба 
до органите на МВР. Според сега 
действащата уредба, пострадали-
ят може да подаде молба в слу-
чаите, когато са налице данни за 
пряка и непосредствена опасност 
за живота или здравето му. Пред-
ложението е „пряка и непосред-
ствена опасност” да отпадне и 
молба да може да бъде подадена 
в случаите, когато има данни за 
опасност за живота и здравето 
на пострадалото лице. 

Допълват се мерките за защита 
срещу домашно насилие със забра-
на за извършителя да приближава 
пострадалото лице, удължаване на 
минималния и максималния срок 
за налаганена определени мерки 
(сега: от един месец до една годи-
на, да се промени на: от 3 до 18 
месеца), както и се въвежда изклю-
чение от прилагане на мярката 
временно определяне местоживее-

нето на детето при пострадалия 
родител или при родителя, който 
не е извършил насилието, при ус-
ловия и срок, определени от съда, 
ако това не противоречи на инте-
ресите на детето. Изключението 
се отнася до случаите, когато е 
налице висящ съдебен спор между 
родителите по упражняване на 
родителските права, по опреде-
ляне местоживеенето на детето 
или режима на лични отношения.

Въвежда се компетентност на ра-
йонния съд по постоянния или на-
стоящия адрес на пострадалото 
лице да налага всички мерки за за-
щита. Според действащия закон, 
компетентен да наложи мярка за 
защита е районният съд по насто-
ящия адрес на пострадалото лице, 
а в случаите когато е поискано 
съдействие от органите на МВР 
- районният съд по местонахож-
дението на районното полицейско 
управление, на чиято територия е 
потърсена защитата. 

Прецизира се кръга от лица, ком-
петентни да сезират съда за про-
изводство по издаване на заповед 
за налагане на мерки за защита. 
Сега това са: пострадалото лице, 
директора на дирекция „Социално 
подпомагане“, брат или сестра, или 
лице, което е в родствена връзка 
по права линия без ограничения с 
пострадалото лице - в случаите на 
незабавна съдебна защита. Пред-
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ложението дефинира кръга от ли-
цата така: 1) пострадалото лице, 
ако е навършило 14-годишна въз-
раст или е поставено под ограни-
чено запрещение; 2) законния пред-
ставител на пострадалото лице; 
3) директора на дирекция „Со-
циално подпомагане”, когато по-
страдалото лице е непълнолетно, 
поставено е под запрещение или е 
с увреждания; 4) брат, сестра или 
лице, което е в родствена връзка 
по права линия без ограничения с 
пострадалото лице.

Във връзка с обжалване на реше-
нието пред окръжния съд се пред-
лага забрана към жалбата да се 
прилагат нови доказателства, 
предвижда се и обжалването да 
се освободи от заплащане на дър-

жавна такса, предлага се въвеж-
дането на 7 дневен срок за пред-
ставяне на възражения и нови 
доказателства от другата стра-
на (сега срокът е тридневен), как-
то и разглеждане на жалбата в 30 
дневен срок от окръжния съд (сега 
срокът е 14 дневен). 

Предвижда се оправомощаване на 
органите на МВР да съдействат за 
отстраняване от съвместно оби-
таваното жилище на извършител, 
спрямо когото е наложена мярка 
забрана на извършителя да при-
ближава пострадалото лице, жили-
щето, местоработата и местата 
за социални контакти и отдих на 
пострадалото лице в случаите, при 
които извършителят откаже до-
броволно да изпълни мярката. 

ÎÖÅÍÊÀ ÍÀ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÇÀ ÌÎÄÅÐÍÀ ÏÎËÈÒÈÊÀ

Çàêîíîïðîåêòúò ïðåäâèæäà ïî-øèðîêîîáõâàòíà çàùèòà íà ëèöàòà, ïîñòðàäàëè îò íàñèëèå.

Ïî-ÿñíî ñà ðàçïèñàíè ìåõàíèçìèòå íà çàùèòà. Óëåñíÿâà ñå äîñòúïúò äî çàùèòà.

Ïîëîæèòåëíà ñòúïêà å ñúçäàâàíåòî íà Íàöèîíàëíà ïðîãðàìà çà ïðåâåíöèÿ è çàùèòà îò 
äîìàøíî íàñèëèå, êàêòî è ôèíàíñîâîòî é îáåçïå÷àâàíå.
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Â ÑÔÅÐÀÒÀ ÍÀ 
ÇÄÐÀÂÅÎÏÀÇÂÀÍÅÒÎ

ÏÐÈÅÒÈ ÇÀÊÎÍÈ

В мотивите към законопроек-
та се изтъква, че целта е да 
се облекчи режима за закупу-
ване на лекарствени продукти 
със средства от бюджета извън 
задължителното здравно осигу-
ряване, когато в страната има 
епидемични взривове, епидемии, 
пандемии или при разпростране-

ние на химически или биологич-
ни агенти или ядрена радиация. 
Въвежда се изключение да не са 
включени в Позитивния лекар-
ствен списък лекарствените 
продукти, отпускани по лекар-
ско предписание, които са необ-
ходими за профилактика или ле-
чение при изброените ситуации.

IІ.IІ.
НАБЛЮДАВАНИ 

ЗАКОНОПРОЕКТИ, КОИТО 
ЗАСЯГАТ ПРИНЦИПИТЕ НА 

ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ

Èìå íà çàêîíîïðîåêòà: Çàêîíîïðîåêò çà äîïúëíåíèå íà Çàêîíà çà ëåêàðñòâåíèòå ïðîäóêòè â õóìàííà-
òà ìåäèöèíà

Âíîñèòåë: Ìèíèñòåðñêè ñúâåò

Äàòà íà ïîñòúïâàíå: 05 íîåìâðè 2009

Âîäåùà êîìèñèÿ: Êîìèñèÿ ïî çäðàâåîïàçâàíåòî

Ñúñòîÿíèå: Ïðèåò

Ïúðâî ÷åòåíå: 6.11.09

Äàòà íà ïðèåìàíå: 06 íîåìâðè 2009

Îáíàðîäâàíå â ÄÂ 88/2009 ã.
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ÇÀÊÎÍÎÏÐÎÅÊÒÈ
ÍÀ ÅÒÀÏ „ÎÁÑÚÆÄÀÍÅ”

Предложението включва изравня-
ване на основата на здравноосигу-
рителната вноска, която се оси-
гурява за сметка на държавния 
бюджет, с минималния осигурите-
лен доход за самоосигуряващите 
се лица и се отнася до:

1. лицата до 18-годишна възраст 
и след навършване на тази въз-
раст, ако учат редовно - до за-
вършване на средно образование;

2. студентите - редовно обучение 
във висши училища до навърш-
ване на 26-годишна възраст, и 
докторантите на редовно обу-
чение по държавна поръчка;

3. чуждестранните студенти - 
редовно обучение, до навърш-
ване на 26-годишна възраст и 
докторантите на редовно обу-
чение, приети във висши учили-
ща и научни организации у нас;

4. гражданите, които отговарят 

на условията за получаване на 
месечни социални помощи и це-
леви помощи за отопление, ако 
не са осигурени на друго осно-
вание, както и настанените в 
специализирани институции за 
социални услуги и приетите за 
обслужване в социални учебно-
професионални центрове и цен-
трове за временно настаняване;

5. задържаните под стража или 
лишените от свобода;

6. лицата в производство за пре-
доставяне на статут на бежа-
нец или право на убежище;

7. родителите, осиновителите 
или съпрузите, които полагат 
грижи за инвалиди със загубе-
на работоспособност над 90 на 
сто, които постоянно се нуж-
даят от чужда помощ;

8. съпрузите на военнослужещите, 
участващи в международни опе-

ÎÖÅÍÊÀ ÍÀ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÇÀ ÌÎÄÅÐÍÀ ÏÎËÈÒÈÊÀ

Òîçè çàêîí îïðåäåëåíî ïîïàäà â ñèâàòà çîíà íà çàêîíîäàòåëñòâîòî, êîåòî ñúçäàâà ïðåä-
ïîñòàâêè çà çëîóïîòðåáè è êîðóïöèîííè ïðàêòèêè. Îñíîâåí íåãîâ íåäîñòàòúê å ëèïñà íà 
ÿñåí  ìåõàíèçúì çà îñèãóðÿâàíå íà ïðîçðà÷íîñò è îò÷åòíîñò.



Èìå íà çàêîíîïðîåêòà: Çàêîíîïðîåêò çà èçìåíåíèå è äîïúëíåíèå íà Çàêîíà çà çäðàâíîòî îñèãóðÿâàíå

Âíîñèòåë: ÂÀÍÜÎ ØÀÐÊÎÂ è ÌÀÐÒÈÍ ÄÈÌÈÒÐÎÂ / ÏÃ „Ñèíÿòà êîàëèöèÿ“ /

Äàòà íà ïîñòúïâàíå: 30 ñåïòåìâðè 2009

Âîäåùà êîìèñèÿ: Êîìèñèÿ ïî çäðàâåîïàçâàíåòî

Ñúñòîÿíèå: îáñúæäàíå
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рации и мисии - за периода на 
мисията, а за лицата, получа-
ващи обезщетения по чл. 230 от 
Закона за отбраната и въоръ-
жените сили на Република Бъл-
гария - за периода на получаване 
на обезщетението.

Понастоящем за посочените лица 
се внася в осигурителна вноска 
в размер, определен с годишния 
закон за бюджета на Национал-

ната здравноосигурителна каса, 
върху половината от минималния 
осигурителен доход за самоосигу-
ряващите се лица. В мотивите 
се посочва, че участието на дър-
жавата в здравното осигуряване 
трябва  да бъде изравнено с учас-
тието на гражданите.

Според вносителите, промяната би 
гарантирала по-добро финансиране 
на българското здравеопазване.

Сред множеството промени, кои-
то законопроектът предвижда, се 
подчертават следните:

1. Промени, свързани с упра-
влението на НЗОК:

Предлага се намаляване броя на 
управителните органи на НЗОК: 
а) Надзорен съвет1  с мандат от 

1 Ïðåäëàãà ñå Íàäçîðíèÿò ñúâåò äà ñå ñúñòîè îò 8 
÷ëåíîâå – 1 ïðåäñòàâèòåë íà ïðåäñòàâèòåëíèòå 
îðãàíèçàöèè çà çàùèòà ïðàâàòà íà ïàöèåíòèòå, 1 
ïðåäñòàâèòåë íà ïðåäñòàâèòåëíèòå îðãàíèçàöèè 
íà ðàáîòíèöèòå è ñëóæèòåëèòå, 2 ïðåäñòàâèòåëè 
íà ïðåäñòàâèòåëíèòå îðãàíèçàöèè íà ðàáîòîäà-
òåëèòå è 4 ïðåäñòàâèòåëè íà äúðæàâàòà.

5 години и б) директор. Предсе-
дателят на Надзорният съвет 
и останалите трима представи-
тели на държавата в Надзорния 
съвет се определят с решение на 
МС по предложение на министъра 
на здравеопазването. В сравнение 
с действащата уредба, Наздзор-
ният съвет обединява функциите 
на Събранието на представите-
лите и на Управителния съвет. 
Възлагат му се и някои контролни 
правомощия. От кръга на негови-
те функции отпада изготвянето 

Èìå íà çàêîíîïðîåêòà: Çàêîíîïðîåêò çà èçìåíåíèå è äîïúëíåíèå íà Çàêîíà çà çäðàâíîòî îñèãóðÿâàíå

Âíîñèòåë: ËÚ×ÅÇÀÐ ÁÎÃÎÌÈËÎÂ ÈÂÀÍÎÂ

Äàòà íà ïîñòúïâàíå: 08 îêòîìâðè 2009

Âîäåùà êîìèñèÿ: Êîìèñèÿ ïî çäðàâåîïàçâàíåòî

Ñúñòîÿíèå: îáñúæäàíå

ÎÖÅÍÊÀ ÍÀ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÇÀ ÌÎÄÅÐÍÀ ÏÎËÈÒÈÊÀ

Òîçè çàêîíîïðîåêò ñå îöåíÿâà ïîëîæèòåëíî è ïîïàäà â êàòåãîðèÿòà íà „ïðîçðà÷íîòî çàêî-
íîäàòåëñòâî”, òúé êàòî å íàñî÷åí êúì ïðåîäîëÿâàíå íà íåðàâíîïîñòàâåíîñò ìåæäó îïðå-
äåëåíè êàòåãîðèè çäðàâíîîñèãóðåíè ëèöà è ïî ñúùåíàòà ñè å àíòèäèñêðèìèíàöèîíåí. 
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на проект на годишен бюджет на 
НЗОК на проект на наредба за ус-
ловията и реда за заплащане на 
лекарствени продукти, медицин-
ски изделия и диетични храни за 
специални медицински цели (сега в 
компетенциите на УС).

Предлага се директорът на НЗОК 
да се избира от Народното съ-
брание за срок от 5 години. За-
вишава се едно от изискванията 
за заемане на длъжността: от 
минимум пет на минимум осем 
години професионален опит в об-
ластта на управлението на здра-
веопазването, банковото, застра-

хователното или осигурителното 
дело. Отпада тримесечният срок 
на предизвестие при прекратя-
ване на договора по инициатива 
на директора, като се заменя с: 
„подаване на оставка”. От компе-
тенциите на директора отпада 
утвърждаването на формуляри и 
други документи, свързани с про-
веждането на задължителното 
здравно осигуряване във връзка с 
възложените на НЗОК дейности, 
които са задължителни за всички 
физически и юридически лица. От-
пада и задължението му да участ-
ва във върховния орган на упра-
вление на касата. 

2. Промени, свързани с Нацио-
налния рамков договор:

Предлага се понятието Нацио-
нален рамков договор (НРД) да 
се замени с Национални рамкови 
условия (НРУ), като последните 
се дефинират като: нормативен 

административен акт, който 
има действие на територията 
на цялата страна за определен 
срок и е задължителен за НЗОК, 
изпълнителите на медицинска 
помощ, осигурените лица и осигу-
рителите. Предвижда се НЗОК да 

ÎÖÅÍÊÀ ÍÀ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÇÀ ÌÎÄÅÐÍÀ ÏÎËÈÒÈÊÀ

Òàçè êàòåãîðèÿ ïðîìåíè ïîïàäà â ñèâàòà çîíà, ïîðàäè ñëåäíèòå ïî-âàæíè ñúîáðàæåíèÿ: 

• Ïîäìåíÿ ñå àäìèíèñòðàòèâíèÿò è íåïàðòèåí õàðàêòåð íà äëúæíîñòòà äèðåêòîð íà 
ÍÇÎÊ, êàòî ñå çàìåíÿ äîñåãàøíèÿò ðåä çà íàçíà÷àâàíåòî ìó ÷ðåç êîíêóðñ ñ ïîëèòè÷åñêî 
íàçíà÷åíèå îò ñòðàíà íà ìíîçèíñòâîòî â ïàðëàìåíòà. 

• Äåéñòâàùàòà ïîíàñòîÿùåì ñèñòåìà íà îðãàíèòå íà óïðàâëåíèå íà ÍÇÎÊ, îòãîâàðÿ íà 
èçèñêâàíèÿòà çà äîáðî óïðàâëåíèå – ðàçäåëåíèå íà ôóíêöèèòå íà âúðõîâåí, óïðàâëÿâàù, 
êîíòðîëåí îðãàí è èçïúëíèòåëíî òÿëî. Ñ ïðåäëîæåíèÿòà òîçè ïðèíöèï ñå ïîãàçâà.

• Ôîðìèðàíåòî íà Íàäçîðíèÿ ñúâåò îò 4 ïðåäñòàâèòåëè íà ñúñëîâíè îðãàíèçàöèè è 4 
ïðåäñòàâèòåëè íà äúðæàâàòà ñúçäàâà ïðåäïîñòàâêè çà áëîêèðàíå íà èíñòèòóöèÿòà, 
êîãàòî äúðæàâàòà è ñúñëîâèÿòà ñà íà ðàçëè÷íî ìíåíèå. 
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определя НРУ за медицински дей-
ности заедно с Българския лекар-
ски съюз, а НРУ за дентални дей-
ности - с Българския зъболекарски 
съюз. НРУ се приемат за срок от 
5 години, вместо досегашния срок 
от 1 година за НРД. Намалява се 
броят на представителите на 
двете страни в изготвянето и 
приемането на НРУ – от 10 на 9 
и съответно се редуцира изисква-
нето за брой подкрепили НРУ за 
неговото приемане – от 8 на 7 чо-
века. Изготвените и приети НРУ 
се съгласуват (а не приподписват, 
както досега) от министъра на 
здравеопазването. От съдържани-
ето на НРУ отпада определянето 
на: 1) обема, цените и методи-
ката за заплащане на помощта; 
2) списъците с медицински изде-
лия и диетични храни за специ-
ални медицински цели и цените, 
до които НЗОК напълно или час-
тично ги заплаща; условията за 
предписването и получаването на 
лекарствата, медицински изделия 
и диетични храни за специални 
медицински цели; 3) условията и 
реда за контрол по изпълнението 
на договорите с изпълнителите 
на медицинска помощ; 4) санкции 
при неизпълнение на договорите. 
Отпадат също:

• изискването цените и обеми-
те за заплащане на помощта да 
се определят съгласно бюджета 

на НЗОК за съответната година;

• възможността по искане на 
някоя страните, участващи в 
договарянето, НРД (НРУ) да се 
изменя, но не повече от един 
път на 6 месеца, както и при 
промяна в условията и реда за 
заплащане на лекарствени про-
дукти, медицински изделия и ди-
етични храни за специални ме-
дицински цели. 

• включването в НРД (НРУ) на 
нови методи за диагностика и 
лечение по реда на чл. 31, ал. 3 
от Закона за народното здраве. 

Обемите, цените и методиките 
за остойностяване и за заплаща-
не на медицинската помощ ще се 
разработват от Изпълнителната 
агенция за икономически анали-
зи и прогнози към министъра на 
финансите като се взема предвид 
становището на националните 
консултанти по чл. 6а от Закона 
за здравето и на други водещи спе-
циалисти по отделните медицин-
ски специалности. Към министъ-
ра на финансите ще се създаде и 
Консултативен съвет, който раз-
глежда и дава становища относно 
обемите, цените и методиките . 
Обемите, цените и методиките за 
остойностяване и за заплащане на 
медицинската помощ ще се прием-
ат ежегодно с постановление на 
Министерския съвет, по предложе-
ние на министъра на финансите. 
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3. Промени, свързани с догово-
рите с изпълнителите на 
медицинска помощ

• Отпада задължението на ди-
ректора на РЗОК да сключи до-
говор с изпълнител, отговарящ 
на изискванията на закона и 
НРД (НРУ), включително и при 
запълване на здравната карта. 
Вместо това, директорът на 
РЗОК сключва договор с изпъл-
нителите, които в най-доляма 
степен отговарят на условията 
в НРУ и осигуряват достъпност 
и качество на медицинската 
помощ. Отказът от сключване 
на договор трябва да е моти-
виран и може да се издаде само 
ако РЗОК е сключила споразуме-
ния с достатъчен брой лечебни 
заведения, които отговарят на 
определените критерии.

• Отпада възможността за об-
жалване на отказите по админи-
стративен ред и се въвежда ди-

ректно обжалване пред съда на 
1 инстанция при съкратени сро-
кове за произнасяне на съда - в 
едномесечен или двумесечен срок.

• Въвеждат се следните крите-
рии за достъпност на медицин-
ската помощ: а) конкретните 
потребности на населението 
от областта или съответното 
населено място от медицин-
ска помощ, определени на база 
брой и възрастова структура 
на населението, детска смърт-
ност, хоспитализирана заболе-
ваемост, използваемост и др.; б) 
инфраструктурни характерис-
тики на съответното населено 
място и област.

• Въвеждат се критерии за 
качество на оказваната меди-
цинска помощ: а) получената 
акредитационна оценка на ле-
чебното заведение; б) обезпече-
ност на лечебното заведение 
с медицински специалисти; в) 

ÎÖÅÍÊÀ ÍÀ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÇÀ ÌÎÄÅÐÍÀ ÏÎËÈÒÈÊÀ

Ïðåäëàãàíèòå ïðîìåíè ñúäúðæàò íÿêîè ïîëîæèòåëíè ìîìåíòè, êàòî íàïðèìåð: 

• ñêëþ÷âàíå íà äâà ÍÐÓ – çà ìåäèöèíñêè, ñúîòâåòíî çà äåíòàëíè äåéíîñòè; 

• ôîðìèòå íà êîíòðîë è ñàíêöèèòå ñà îïðåäåëåíè íà çàêîíîâî íèâî, à íå â ÍÐÓ.

Íåãàòèâíè ìîìåíòè â çàêîíîïðîåêòà:

• Óäúëæàâàíåòî íà ñðîêà íà äåéñòâèå íà ÍÐÓ îò 1 íà 5 ãîäèíè îòíåìà âúçìîæíîñòòà 
â äèíàìè÷íî ïðîìåíÿùàòà ñå ñðåäà èçöÿëî äà ñå ïðåäîãîâàðÿò óñëîâèÿòà íà ÍÐÓ ñúñ 
ñúñëîâíèòå îðãàíèçàöèè;

• Ñúñëîâíèòå îðãàíèçàöèè íÿìà äà ó÷àñòâàò â äîãîâàðÿíå íà îáåìà, öåíèòå è ìåòîäèêà-
òà íà çàïëàùàíå íà ïîìîùòà.
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обезпеченост на лечебното за-
ведение с медицинска апарату-
ра; г) наличие на сертификати 
за качество.

• Отпада възможността ди-

ректорът на РЗОК да сключи 
договор с лекари и зъболекари на 
извънболнична практика, които 
имат договор с болница, нами-
раща се на същата територия.   

4. Промени, свързани с осигу-
ряване на публичност на 
информацията за здравни-
те услуги:

Въвежда се задължение за лечебни-
те заведения да обявят в интер-
нет и на общодостъпни места в 
сградата си информация относно: 

а) здравните дейности, гаранти-
рани от бюджета на НЗОК; б) 
стойността, която НЗОК запла-
ща за здравните дейности; в) без-
платно предоставяните медицин-
ски услуги; г)  случаите, когато 
гражданите трябва да заплащат 
медицинска помощ и пр.

5. По-важни промени, свързани 
със здравноосигурителните 
права и вноски

а) Предлага се вноската за гражда-
ните в неплатен отпуск, които не 
подлежат на осигуряване на друго 

ÎÖÅÍÊÀ ÍÀ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÇÀ ÌÎÄÅÐÍÀ ÏÎËÈÒÈÊÀ

Â òàçè ñè ÷àñò çàêîíîïðîåêòúò ïîïàäà â ñèâàòà çîíà ïîðàäè ñëåäíèòå ïî-âàæíè ñúîáðàæåíèÿ:

• Ïðåäâèæäà ñå îòïàäàíå íà çàäúëæåíèåòî íà äèðåêòîðà íà ÐÇÎÊ äà ñêëþ÷è äîãîâîð ñ 
èçïúëíèòåë, îòãîâàðÿù íà èçèñêâàíèÿòà íà çàêîíà è ÍÐÄ (ÍÐÓ), âêë. è ïðè çàïúëâàíå íà 
çäðàâíàòà êàðòà. Âúâåæäàíåòî íà ïðàâèëîòî „ïðúâ ïî âðåìå–ïðúâ ïî ïðàâî”, ñú÷åòà-
íî ñ îïåðàòèâíàòà ñàìîñòîÿòåëíîñò çà äèðåêòîðà íà ÐÇÎÊ äà ïðåöåíÿâà, âêëþ÷èòåë-
íî äà îòêàæå ñêëþ÷âàíå íà äîãîâîð ñ èçïúëíèòåë íà ìåäèöèíñêà ïîìîù ïðè íåäîñòà-
òú÷íî ÿñíè êðèòåðèè è ìåòîäèêà çà îöåíêà, ñúçäàâàò óñëîâèÿ çà çëîóïîòðåáà ñ âëàñò 
è êîðóïöèîííè ïðàêòèêè, çà ëèøàâàíå íà ãðàæäàíèòå îò äîñòúï äî ìåäèöèíñêà ïîìîù.

• Ïðåäëîæåíàòà åäíîèíñòàíöèîííîñò íà ïðîèçâîäñòâîòî ïî âúçíèêíàëè ñïîðîâå ìåæäó 
ÐÇÎÊ è èçïúëíèòåëèòå íà ìåäèöèíñêà ïîìîù, êàêòî è ïðåêîìåðíî ñúêðàòåíèòå ñðîêî-
âå, íàêúðíÿâàò êîíñòèòóöèîííîòî ïðàâî íà çàùèòà.



ÎÖÅÍÊÀ ÍÀ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÇÀ ÌÎÄÅÐÍÀ ÏÎËÈÒÈÊÀ

Ïîäîáíè ìåðêè çà ðàçøèðÿâàíå íà èíôîðìèðàíîñòòà íà ãðàæäàíèòå ùå äîïðèíåñàò çà ïî-åôè-
êàñíàòà çàùèòà íà ïðàâàòà íà ïàöèåíòèòå è ãàðàíöèèòå çà êîíñòèòóöèîííîòî ïðàâî íà äîñ-
òúïíà ìåäèöèíñêà ïîìîù.
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основание да се определя върху ми-
нималния месечен размер на осигури-
телния доход за самоосигуряващите 
се лица, а не върху половината от 
него, както е  понастоящем.

б) За учащите се, студентите и 
др., които се осигуряват за смет-
ка на бюджета се предлага оси-
гурителната вноска да се внася 
върху минималния осигурителен 
доход за самоосигуряващите се 
лица,  а не върху половината от 
него, както е понастоящем.

в) Относно прекъсването и възста-
новяването на здравноосигурителни 
права – понастоящем ако гражда-
нинът не е внесъл повече от три 
дължими месечни осигурителни 
вноски за период от 15 месеца, оси-
гурителните му права се прекъсват 
и се възстановяват от датата на 
заплащане на дължимите вноски. 
Според законопроекта периодът на 
неплащане се удължава до 36 месеца.

г) Променя се режима на възста-
новяване на здравноосигурителни-
те права на гражданите, които 

са пребивавали в чужбина повече 
от 183 дни в рамките на една ка-
лендарна година – при наличие на 
две кумулативни условия: 

- да са внесени здравноосигурител-
ни вноски минимум за три после-
дователни месеца;

- да е заплатена еднократно сума 
в размер на 24 здравноосигури-
телни вноски, определени върху 
минималния месечен размер на 
осигурителния доход за самооси-
гуряващите се лица.

д) Предлага се установяването на 
осигурителния доход, върху който 
се изчислява здравноосигурителна-
та вноска да става като се вклю-
чат и начислените, но неизплате-
ни възнаграждения.

е) Заменя се здравноосигурителна-
та книжка с електронна здравно-
осигурителна карта.

ж) Намалява се срока за съхране-
ние в НЗОК на данните за осигу-
рените лица и изпълнителите от 
10 на 5 години след приключване 
на здравното им осигуряване.

ÎÖÅÍÊÀ ÍÀ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÇÀ ÌÎÄÅÐÍÀ ÏÎËÈÒÈÊÀ

Çàêîíîïðîåêòúò â òàçè ñè ÷àñò ñúäúðæà íÿêîè ïîëîæèòåëíè ìîìåíòè, êàòî íàïðèìåð: 

• ïðåìàõâàíå íà ñúùåñòâóâàùà íåðàâíîïîñòàâåíîñò ìåæäó îòäåëíè êàòåãîðèè çäðàâíîî-
ñèãóðåíè ãðàæäàíè;

• ïîäîáðåíàòà êîìóíèêàöèÿ ñ Íàöèîíàëíàòà àãåíöèÿ çà ïðèõîäèòå;

• ïðåöèçèðàíåòî íà êðúãà îò çäðàâíîñèãóðåíè ãðàæäàíè;

Çàêîíîïðîåêòúò å ðåñòðèêòèâåí è ïî îòíîøåíèå íà âúçñòàíîâÿâàíå íà çäðàâíîîñèãóðèòåë-
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6. По отношение на контрола:

 Предлага се контролът върху и 
санкциите за нарушения, извър-
шени от изпълнители на меди-
цинска помощ, да се определят 
в закона; Предвижда се суми от 
наложени глоби и имуществени 
санкции да не могат да се вна-
сят в приход на НЗОК;  

 Отпада възможността за ре-
шаване на възникнал спор от 
арбитражна комисия и обжалва-
не директно по съдебен ред.

 Завишава се размера на санкци-
ите.

 Предвиждат се изменения в 
Данъчно-осигурителния проце-
суален кодекс, съгласно които 
по отношение на членове на 
управителни и контролни ор-
гани на търговски дружества 
и организации, които не са вне-
сли месечните дължими здрав-

ноосигурителни вноски за по-
вече от два месеца независимо 
от размера им, могат да се 
прилагат следните мерки за 
административна принуда: а) 
да се забрани на длъжника или 
на членовете на контролните 
или управителните му органи 
да напуска страната, както и 
да не се издават или да се от-
немат издадените паспорти и 
заместващите ги документи; 
б) да уведоми всички органи, 
които по силата на норма-
тивни актове издават лицен-
зии или разрешения за извърш-
ване на определени дейности, 
за които се изисква удосто-
веряване на публичните за-
дължения. Тези ограничения са 
остро дискусионни и пряко за-
сягат свободата на движение 
на гражданите.

íè ïðàâà, êàòî ïðåäëàãà çàâèøåíè èçèñêâàíèÿ çà çàïëàùàíå íà íåâíåñåíè çäðàâíîîñèãóðèòåëíè 
âíîñêè. Öåëòà ñïîðåä âíîñèòåëÿ å îñèãóðÿâàíå íà ïî-âèñîêà ñúáèðàåìîñò íà âíîñêèòå, íî åäâà 
ëè òàçè öåë ùå ñå ïîñòèãíå ñ âíåñåíèòå ïðåäëîæåíèÿ.

ÎÖÅÍÊÀ ÍÀ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÇÀ ÌÎÄÅÐÍÀ ÏÎËÈÒÈÊÀ

Ïîëîæèòåëíè ìîìåíòè â òàçè ÷àñò íà çàêîíîïðîåêòà ñà:

• ðåãëàìåíòèðàíåòî  íà êîíòðîëà è ñàíêöèèòå â ñàìèÿ çàêîí, à íå â ÍÐÓ, êîåòî îòãîâàðÿ íà 
èçèñêâàíèÿòà çà ïðàâíà ñèãóðíîñò è ïðåäâèäèìîñò;

• çàâèøàâàíå íà ðàçìåðà íà ñàíêöèèòå çà íàðóøåíèÿ;

• îòïàäàíåòî íà âúçìîæíîñòòà ñóìè îò íàëîæåíè ãëîáè è èìóùåñòâåíè ñàíêöèè äà ñå 
âíàñÿò â ïðèõîä íà ÍÇÎÊ.
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Проектът предвижда облекчения 
при регистрацията и пререгис-
трацията на аптеки, открити в 
малки, планински и гранични насе-
лени места, а именно:

1. При регистрация на нови апте-
ки – държавна такса в размер 
на 1000 лв. (за разлика от так-
сата, заплащана от аптеки с 
друго местонахождение, която 
съгласно утвърдена от Минис-
терски съвет тарифа е в раз-
мер на 5 000 лв.).

2. Удължаване на срока за прере-
гистрация на магистър-фар-
мацевти, които са получили 
разрешение за откриване на 
аптека по реда на отменения 
Закон за лекарствата и апте-
ките в хуманната медицина в 
качеството им на физически 
лица, но не са се пререгистри-
рали съгласно приетия през 

2008 г. нов закон - до 31.12.2009 
г.. Таксата за пререгистрация 
остава 100 лв. 

Слабост на законопроекта е, че не 
са дефинирани понятията „пла-
нински населени места” и „гра-
нични населени места”. Предлага 
се дефиниция за малки населени 
места: „градове и села с население 
под 10 000 жители.”

В мотивите се изтъква, че пре-
установяването на дейността 
на аптеките в посочените на-
селени места гражданите ще 
бъдат затруднени или оставе-
ни без достъп до лекарствени 
продукти. Според вносителите 
снабдяването на населението с 
лекарства е пряко свързано със 
задълженията на държавата за 
закрила здравето на граждани-
те, прогласено в чл. 52, ал. 3 от 
Конституцията.

Äèñêóñèîííè ìîìåíòè: 

• ñâèâàíåòî íà êîíòðîëíèòå ôóíêöèè íà èíñïåêòîðèòå, îñîáåíî îòïàäàíåòî íà ïðîâåð-
êàòà çà ñïàçâàíå íà ïðàâèëàòà íà äîáðàòà  ìåäèöèíñêà ïðàêòèêà îò èçïúëíèòåëèòå íà 
ìåäèöèíñêà ïîìîù;

• îòïàäàíåòî íà àðáèòðàæíàòà êîìèñèÿ è âúâåäåíîòî äèðåêòíî îáæàëâàíå ïî ñúäåáåí ðåä. 

Èìå íà çàêîíîïðîåêòà: Çàêîíîïðîåêò çà èçìåíåíèå è äîïúëíåíèå íà Çàêîíà çà ëåêàðñòâåíèòå ïðî-
äóêòè â õóìàííàòà ìåäèöèíà

Âíîñèòåë: Ëú÷åçàð Èâàíîâ /ÏÃ íà ÏÏ ÃÅÐÁ/ è ãðóïà í.ï.

Äàòà íà ïîñòúïâàíå: 23 îêòîìâðè 2009

Âîäåùà êîìèñèÿ: Êîìèñèÿ ïî çäðàâåîïàçâàíåòî

Ñúñòîÿíèå: Îáñúæäàíå
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Â ÑÔÅÐÀÒÀ
ÍÀ ÈÊÎÍÎÌÈÊÀÒÀ
È ÔÈÍÀÍÑÈÒÅ

ÏÐÈÅÒÈ ÇÀÊÎÍÈ

ÎÖÅÍÊÀ ÍÀ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÇÀ ÌÎÄÅÐÍÀ ÏÎËÈÒÈÊÀ

Çàêîíîïðîåêòúò ïîïàäà â çîíàòà íà ñèâîòî çàêîíîäàòåëñòâî, çàùîòî ñ íåãî ñå ñúçäàâàò 
ïðèâèëåãèè çà åäíà ãðóïà ëèöà îò îïðåäåëåí áðàíø ïî êðèòåðèé ìåñòîóïðàæíÿâàíå íà ïðîôå-
ñèîíàëíà äåéíîñò. Äîáðå áè áèëî äà ñå âêëþ÷àò èçðè÷íè ëåãàëíè äåôèíèöèè íà ïîíÿòèÿòà „ãðà-
íè÷íè íàñåëåíè ìåñòà” è „ „ïëàíèíñêè íàñåëåíè ìåñòà” ñ öåë äà íå ñå ñúçäàâàò ïðåäïîñòàâêè çà 
èíòåðïðåòàöèè è åâåíòóàëíè çëîóïîòðåáè.  



Èìå íà çàêîíîïðîåêòà: Çàêîíîïðîåêò çà èçìåíåíèå íà Òúðãîâñêèÿ çàêîí

Âíîñèòåë: Ïåòúð Äèìèòðîâ, Àííà ßíåâà /ÏÃ íà ÊÁ/

Äàòà íà ïîñòúïâàíå: 26 àâãóñò 2009

Ñèãíàòóðà: 954-01-7

Âîäåùà êîìèñèÿ: Êîìèñèÿ ïî ïðàâíè âúïðîñè

Ñåñèÿ: Ïúðâà ñåñèÿ 

Ñúñòîÿíèå: ïðèåò

Ïúðâî ÷åòåíå: 17.09.09

Äàòà íà ïðèåìàíå: 02 îêòîìâðè 2009

Îáíàðîäâàíå â ÄÂ áð./ãîäèíà: 82/2009 ã.

Èìå íà çàêîíîïðîåêòà: Çàêîíîïðîåêò çà èçìåíåíèå íà Òúðãîâñêèÿ çàêîí

Âíîñèòåë: Ìèíèñòåðñêè ñúâåò

Äàòà íà ïîñòúïâàíå: 27 àâãóñò 2009

Ñèãíàòóðà: 902-01-4

Âîäåùà êîìèñèÿ: Êîìèñèÿ ïî ïðàâíè âúïðîñè

Ñåñèÿ: Ïúðâà ñåñèÿ 

Ñúñòîÿíèå: ïðèåò

Ïúðâî ÷åòåíå: 17.09.09

Äàòà íà ïðèåìàíå: 02 îêòîìâðè 2009

Îáíàðîäâàíå â ÄÂ áð./ãîäèíà: 82/2009 ã.
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Предложените промени се отна-
сят до изискуемия минимален ка-
питал за учредяване на ООД. Пред-
ложенията включват намаляване 
на минималния изискуем капитал 
от 5 000 лв. на 2 лв. (ПГ на КБ и 
МС), съответно на 100 лв. (СК). 

Мотивите към законопроектите 
с вносители от ПГ на „Коалиция 
за България” и МС са почти на-
пълно идентични. Промяната се 
мотивира с необходимостта от 
облекчаване на процедурите и раз-
ходите за стартиране на бизнес. 

ÎÖÅÍÊÀ ÍÀ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÇÀ ÌÎÄÅÐÍÀ ÏÎËÈÒÈÊÀ

Ïðåäëîæåíèåòî çà íàìàëÿâàíå íà èçèñêóåìèÿ óñòàâåí êàïèòàë íà ÎÎÄ ïî ïðèíöèï å äîáðà èäåÿ 
çà íàìàëÿâàíå íà ïðîöåäóðíèòå ïðå÷êè è ðàçõîäèòå çà ñòàðòèðàíå íà áèçíåñ ó íàñ. Ñúùå-
âðåìåííî òðÿáâà äà ñå ïîä÷åðòàå, ÷å â â òîçè ñè âèä ïîäîáíà ìÿðêà å ïîëîâèí÷àòà è íåäîñ-
òàòú÷íî äîáðå îáìèñëåíà. Ïúðâî, çàùîòî ñå íàêúðíÿâà ñåðèîçíî ãàðàíöèîííàòà ôóíêöèÿ íà 
óñòàâíèÿ êàïèòàë áåç äà ñå âúâåäàò äîïúëíèòåëíè ãàðàíöèîííè ìåõàíèçìè çà êðåäèòîðèòå, 
êàêòî å â äúðæàâèòå îò àíãëî-àìåðèêàíñêàòà ïðàâíà ñèñòåìà. Âòîðî, çàùîòî ïîíèæàâàíå-
òî íà ðàçõîäèòå çà ñòàðòèðàíå íà áèçíåñ áè áèëî äàëå÷ ïî-ðåàëíî è îñåçàåìî àêî ñå íàìàëÿò 
àäìèíèñòðàòèâíèòå è ñúäåáíè òàêñè, êàòî íàïðèìåð òàêñèòå çà çàïàçâàíå íà íàèìåíîâàíèå; 
çà ðåãèñòðàöèÿ â ÁÓËÑÒÀÒ, çà îáæàëâàíå íà ïðîöåäóðè ïî îáùåñòâåíè ïîðú÷êè ïðåä Êîìèñèÿòà 
çà çàùèòà íà êîíêóðåíöèÿòà è ïð.



Èìå íà çàêîíîïðîåêòà: Çàêîíîïðîåêò çà èçìåíåíèå è äîïúëíåíèå íà Òúðãîâñêèÿ çàêîí

Âíîñèòåë: ÌÀÐÒÈÍ ÄÈÌÈÒÐÎÂ ÄÈÌÈÒÐÎÂ è ÂÀÍÜÎ ÅÂÃÅÍÈÅÂ ØÀÐÊÎÂ
(ÏÃ „Ñèíÿòà êîàëèöèÿ“)

Äàòà íà ïîñòúïâàíå: 27 àâãóñò 2009

Ñèãíàòóðà: 954-01-13

Âîäåùà êîìèñèÿ: Êîìèñèÿ ïî ïðàâíè âúïðîñè

Ñåñèÿ: Ïúðâà ñåñèÿ 

Ñúñòîÿíèå: Ïðèåò

Ïúðâî ÷åòåíå: 17.09.09

Äàòà íà ïðèåìàíå: 02 îêòîìâðè 2009

Îáíàðîäâàíå â ÄÂ áð./ãîäèíà: 82/2009 ã.
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Законът създава възможност Дър-
жавен фонд „Земеделие” да предос-
тавя средства на търговските 
банки за предоставени от тях 
кредити, отпуснати при определе-
ни от фонда условия, включител-
но за кредитиране изпълнението 

на проекти по схемите и мерките 
на Общата селскостопанска поли-
тика, прилагани от Разплащател-
ната агенция. До извършване на 
посочената промяна, аналогична 
мярка беше предвидена единствено 
за проекти по Програма САПАРД.

ÇÀÊÎÍÎÏÐÎÅÊÒÈ
ÍÀ ÅÒÀÏ „ÎÁÑÚÆÄÀÍÅ”

Èìå íà çàêîíîïðîåêòà: Çàêîíîïðîåêò çà èçìåíåíèå è äîïúëíåíèå íà Çàêîíà çà ïîäïîìàãàíå íà 
çåìåäåëñêèòå ïðîèçâîäèòåëè

Âíîñèòåë: Ñòîÿí Ãþçåëåâ /ÏÃ íà ÏÏ ÃÅÐÁ/

Äàòà íà ïîñòúïâàíå: 14 ñåïòåìâðè 2009

Ñèãíàòóðà: 954-01-17

Âîäåùà êîìèñèÿ: Êîìèñèÿ ïî çåìåäåëèåòî è ãîðèòå

Ñåñèÿ: Ïúðâà ñåñèÿ 

Ñúñòîÿíèå: ïðèåò

Ïúðâî ÷åòåíå: 23.09.09

Äàòà íà ïðèåìàíå: 14 îêòîìâðè 2009

Îáíàðîäâàíå â ÄÂ áð./ãîäèíà: 85/2009 ã.

ÎÖÅÍÊÀ ÍÀ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÇÀ ÌÎÄÅÐÍÀ ÏÎËÈÒÈÊÀ

Ïðèåòèòå çàêîíîâè ïîëîæåíèå çà öåëåñúîáðàçíè è ñïîìàãàò çà îáëåê÷àâàíå íà ôèíàíñèðàíåòî, 
ñâúðçàíî ñ èçïúëíåíèåòî íà ïðîåêòè ôèíàíñèðàíè â ðàìêèòå íà Îáùàòà ñåëñêîñòîïàíñêà 
ïîëèòèêà íà ÅÑ.



Èìå íà çàêîíîïðîåêòà: Çàêîíîïðîåêò çà èçìåíåíèå è äîïúëíåíèå íà Çàêîíà çà ìåñòíèòå äàíúöè 
è òàêñè

Âíîñèòåë: ÄÐÀÃÎÌÈÐ ÑÒÎÉÍÅÂ è ÌÈÕÀÈË ÌÈÊÎÂ / ÏÃ íà ÊÁ /

Äàòà íà ïîñòúïâàíå: 22 îêòîìâðè 2009

Ñèãíàòóðà: 954-01-34

Âîäåùà êîìèñèÿ: Êîìèñèÿ ïî áþäæåò è ôèíàíñè

Ñåñèÿ: Ïúðâà ñåñèÿ 

Ñúñòîÿíèå: îáñúæäàíå
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По отношение на таксите за дет-
ски ясли, детски градини, специ-
ализирани институции за предос-
тавяне на социални услуги, лагери 
и други общински социални услуги, 
се предлагат следните промени:

1. Не се заплаща такса за:

а)  децата, чиито родители са I 
или II група инвалиди, децата на 
неизвестни родители, децата 
на загинали при производствени 
аварии и природни бедствия, де-
цата на загинали в изпълнение 
на служебен дълг;

б) децата с тежки хронични за-
болявания, посочени в списък, 
утвърден от министъра на 

здравеопазването, настанени 
в санаториални (оздравителни) 
детски заведения или групи;

в)  третото и следващо деца на 
многодетните родители;  по-
следните плащат такса за пър-
вото дете в половин размер, а 
за второто - в четвърт размер.

2. Таксата се заплаща с 50 на сто 
намаление за сираци или за деца 
с един родител, за деца, чиито 
родители са редовни студенти.

3. Когато две деца от едно семей-
ство са приети в едно или в раз-
лични детски заведения, такса-
та за второто дете се заплаща 
с 50 на сто намаление.

Законопроектът предвижда след-
ните по-важни промени: 

а) Въвеждат се облекчения за да-
рения в полза на център „Фонд за 

асистирана репродукция” и цен-

тър „Фонд за трансплантация” в 

общ размер до 50 на сто от сче-

товодната печалба.

ÎÖÅÍÊÀ ÍÀ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÇÀ ÌÎÄÅÐÍÀ ÏÎËÈÒÈÊÀ

Çàêîíîïðîåêòúò ïðåäëàãà ðàçóìíà è ñîöèàëíîíåîáõîäèìà â óñëîâèÿòà íà èêîíîìè÷åñêà êðèçà 
ìÿðêà çà ïîäïîìàãàíå ìíîãîäåòíèòå ñåìåéñòâà è íà äåöà îò óÿçâèìè ãðóïè.



Èìå íà çàêîíîïðîåêòà: Çàêîíîïðîåêò çà èçìåíåíèå è äîïúëíåíèå íà Çàêîíà çà êîðïîðàòèâíîòî 
ïîäîõîäíî îáëàãàíå

Âíîñèòåë: Ìèíèñòåðñêè ñúâåò

Äàòà íà ïîñòúïâàíå: 20 îêòîìâðè 2009

Ñèãíàòóðà: 902-01-33

Âîäåùà êîìèñèÿ: Êîìèñèÿ ïî áþäæåò è ôèíàíñè

Ñåñèÿ: Ïúðâà ñåñèÿ 

Ñúñòîÿíèå: îáñúæäàíå

Ïúðâî ÷åòåíå: 4.11.09
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б) При деклариране на корпора-
тивния данък с годишната данъч-
на декларация задължените лица 
ще подават и годишен отчет за 
дейността. Отпада изискването 
за подаване на годишен финансов 
отчет и приложенията към него. 
Годишен отчет за дейността 
няма да подават данъчно задъл-
жените лица, които не са извърш-
вали дейност през годината и за-
едно с това не са отчели приходи 
или разходи за годината. 

в) Предвижда се отмяна на еже-
годното определяне на общини-
те с безработица с 50 или над 50 
на сто по-висока от средната за 
страната.

г) Предлага се да отпадне данъч-
ното облекчение за извършвана 
дейност в селското стопанство, 
преработвателната промишле-
ност, производството, високите 
технологии и инфраструктура-
та. Съгласно действащия закон, 
корпоративният данък се пре-
отстъпва за срок от 5 години 
в размер 100 на сто на данъчно 
задължени лица за данъчната им 
печалба от извършвана дейност в 
посочените области при наличие 
на определени в закона предпос-
тавки.

г) Предвижда се да се облагат с 
данък при източника дивиденти-
те и ликвидационните дялове, 
разпределени (персонифицирани) 

от местни юридически лица в 
полза на чуждестранно юридиче-
ско лице, което е местно лице за 
данъчни цели на държава - членка 
на Европейския съюз, или на дру-
га държава - страна по Споразу-
мението за Европейското иконо-
мическо пространство, когато е 
налице скрито разпределение на 
печалба. 

д) Предлагат се промени в уредба-
та относно хазартната дейност.   
Данъчната ставка на данъка се 
увеличава от 10 на сто на 12 на 
сто, като същото увеличение се 
предвижда и за облагане на прихо-
дите от помощни и спомагател-
ни дейности по смисъла на Закона 
за хазарта, които се облагат с 
алтернативен данък върху стой-
ността им.

е) правят се и изменения в Коде-
кса за социалното осигуряване:

• Приходите на фондовете за 
допълнително доброволно пенси-
онно осигуряване, както и ана-
логични приходи, пряко свързани 
с доброволно пенсионно осигуря-
ване, осъществявано от лица, 
регистрирани по законодател-
ството на друга държава член-
ка, които могат в съответ-
ствие с това законодателство 
да осъществяват дейност по 
доброволно пенсионно осигуря-
ване, да не се облагат с данък 
по реда на Закона за корпора-
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тивното подоходно облагане.

• Приходите на фондовете за 
допълнително доброволно оси-
гуряване за безработица и/или 
за професионална квалификация, 
както и аналогични приходи, 
пряко свързани с доброволно оси-
гуряване за безработица и/или 
за професионална квалификация, 
осъществявано от лица, реги-

стрирани по законодателството 
на друга държава членка, които 
могат в съответствие с това 
законодателство да осъществя-
ват дейност по доброволно оси-
гуряване за безработица и/или 
за професионална квалификация, 
да не се облагат с данък по реда 
на Закона за корпоративното 
подоходно облагане.

По-важните предложения в зако-
нопроекта са:

 Разрешение за организиране на 
хазартни игри, за производство 
и разпространение на игрални 
съоръжения, на вносители и раз-
пространители на игрални съо-
ръжения за хазартна дейност, 
както и за извършване на сер-

визни дейности, да не се дава на 
едноличен търговец или юриди-
ческо лице, когато собственик 
или съдружник е неперсонифици-
рано дружество или дружество, 
регистрирано в офшорна зона. 
Това се отнася и до „свързани 
лица”, по смисъла на §1 от до-
пълнителните разпоредби на 

ÎÖÅÍÊÀ ÍÀ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÇÀ ÌÎÄÅÐÍÀ ÏÎËÈÒÈÊÀ

Âúïðåêè íÿêîè ïîëîæèòåëíè ìîìåíòè, êàòî íàïðèìåð äàíú÷íèòå îáëåê÷åíèÿ çà öåíòúð „Ôîíä 
çà àñèñòèðàíà ðåïðîäóêöèÿ” è öåíòúð „Ôîíä çà òðàíñïëàíòàöèÿ”, îöåíêàòà íà Èíñòèòóòà çà 
ïðåäëàãàíèòå ïðîìåíè å ïî-ñêîðî íåãàòèâíà îò ãëåäèùå íà ïðèíöèïíàòà íè ïîçèöèÿ ñðåùó 
óâåëè÷àâàíåòî íà äàíú÷íàòà òåæåñò è ïðåìàõâàíåòî íà äàíú÷íèòå ïðåôåðåíöèè çà îáùèíè-
òå ñ áåçðàáîòèöà íàä 50 ïðîöåíòà è çà äåéíîñò ñåëñêîòî ñòîïàíñòâî, ïðåðàáîòâàòåëíàòà 
ïðîìèøëåíîñò, ïðîèçâîäñòâîòî, âèñîêèòå òåõíîëîãèè è èíôðàñòðóêòóðàòà.



Èìå íà çàêîíîïðîåêòà: Çàêîíîïðîåêò çà èçìåíåíèå è äîïúëíåíèå íà Çàêîíà çà õàçàðòà

Âíîñèòåë: ßÍÅ ßÍÅÂ è ãðóïà í. ï. / ÏÃ íà ÐÇÑ /

Äàòà íà ïîñòúïâàíå: 04 íîåìâðè 2009

Ñèãíàòóðà: 954-01-42

Âîäåùà êîìèñèÿ: Êîìèñèÿ ïî áþäæåò è ôèíàíñè

Ñåñèÿ: Ïúðâà ñåñèÿ 

Ñúñòîÿíèå: îáñúæäàíå
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Търговския закон, които пряко 
или непряко може да упражня-
ва доминиращо влияние. - - За-
дължение за организаторите на 
хазартни игри да поискат пред-
варително разрешение от дър-
жавната комисия при промяна 
на съдружник или акционер в 
дружеството.

 Разрешение за организиране на 
хазартни игри да не се дава на 
лицата кандидати, когато те 
не представят доказателства, 
че са сключили договори за упра-
вление, мениджърски или трудо-
ви договори с поне пет физиче-
ски лица, притежаващи доказан 
професионален опит преди да-
тата на подаване на искане-
то, придобит от поне 5 години 
работа в дружества, организи-
ращи и провеждащи хазартни 
игри в страните – членки на Ев-
ропейския съюз и Европейското 
икономическо пространство.

 Лотарийните игри, тото и 
лото игрите да се организират 
само от държавата чрез дър-
жавни предприятия от Минис-
терството на финансите и от 
Българския спортен тотализа-
тор. Приходите след данъчно 
облагане и приспадане на разхо-
дите и изплатените печалби да 
се утвърждава от министъра 
на финансите: а) за постъпле-
нията от Българския спортен 

тотализатор – по схеми, пред-
ложени от министъра на физи-
ческото възпитание и спорта, 
за нуждите  на физическото въз-
питание и спорта, както и за 
поддръжка, ремонт и създаване 
на нова спортна база в учили-
щата, съгласувано с министъра 
на образованието, младежта и 
науката; б) за постъпления от 
други предприятия – за целите 
на културата, здравеопазване-
то, образованието и социална-
та политика.

 Въвеждане на редица изисква-
ния при залагания чрез самос-
тоятелно функциониращи тер-
минални устройства, измежду 
които: централизираната ком-
пютърна система на организа-
тора да осигурява предаване-
то на необходимите данни до 
информационната система на 
Националната агенция за при-
ходите по взаимно съгласувани 
правила, като данните за по-
стъпленията се предават пре-
ди провеждането на поредния 
тираж или преди настъпване-
то на събитието, определящо 
разпределението на печалбите, 
а данните за печалбите – след 
определяне на печалбите в ти-
ража и преди определяне на пе-
чалбите за следващия тираж. 
Същото изискване се предлага и 
по отношение на лотарийните 



73

игри, тото и лото игрите и др., 
осъществявани чрез интернет 
или друга телекомуникационна 
връзка.

 Въвеждане на допълнителни 
забрани относно членовете на 
Държавната комисия по ха-
зарта – да не могат да бъдат 
назначавани лица, които са 
били в органите за управление 
и контрол или в трудови пра-
воотношения с организатор на 
хазартни игри преди по-малко 
от 5 години, както и общото 
изискване на членовете на ДКХ 
и служителите в нея да отго-
варят на изискванията, предви-
дени в Закона за конфликт на 
интереси. В допълнение, предла-
га се членовете на държавната 
комисия и нейните служители 
да нямат право да работят във 
фирми, организиращи и провеж-
дащи хазартни игри на тери-
торията на страната, както и 
при производители и вносители 
на игрални съоръжения за срок 
от три години след напускане 
на комисията.

 В хода на проверката и проуч-
ването на подаденото искане 
Държавната комисия по хазар-
та да събира данни от МВР, 
ДАНС и НАП относно структу-
рата и произхода на капитала 
на кандидата, неговите тър-
говски партньори, финансови 

отношения, вещни права и дру-
ги данни, необходими за прецен-
ка на съответствието на кан-
дидата с изискванията на този 
закон. Когато искателят не е 
доказал произхода на капита-
ла или когато е налице съмне-
ние за произхода на капитала, 
държавната комисия да сезира 
компетентните органи за изя-
сняване произхода на капитала 
на искателя. В този случай дър-
жавната комисия да се произна-
ся по постъпилото искане след 
получаването на отговор от 
компетентните органи.

В мотивите вносителите се по-
зовават на данни от официална-
та статистика за оборота на 
нелегалните хазартни оператори 
и загубите за държавния бюджет 
и се позовават се на на чужди 
правни модели. Според тях поло-
жителните ефекти от предлага-
ната уредба са: а) повишаване на 
постъпленията в държавния бю-
джет; б) по-пълно хармонизиране 
на нормативната уредба с пра-
вото на ЕС; в) създаване на до-
пълнителни законови гаранции за 
защита на държавния и общест-
вен интерес; д) увеличение на бю-
джетните приходи, възлизащо на 
поне 200 милиона лева на годишна 
база; ж) задържане на паричен ре-
сурс в размер над 1 милиард и 500 
милиона лева в държавата; з) съз-
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даване на нови работни места в 

условия на криза; и) Рязко ограни-

чаване на дейността на нелегал-

ните хазартни оператори.

Законопроектът се отнася до 
хазартната дейност от тото и 
лото, от залагане върху резулта-
ти от спортни състезания и слу-
чайни събития. По-важните пред-
ложения са:

 Данъчната основа за определя-
не на данъка върху хазартната 
дейност да се определя не като 
„стойността на направените 
залози за всяка игра”, а като 

„разликата между стойността 

на направените залози и стой-

ността на изплатените печал-

би, установена по методика на 

Държавната комисия по хазар-

та, одобрена от Министъра на 

финансите”.

 Да се повиши данъчната ставка 

на данъка върху хазартната дей-

ност от 10 на сто на 15 на сто. 

ÎÖÅÍÊÀ ÍÀ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÇÀ ÌÎÄÅÐÍÀ ÏÎËÈÒÈÊÀ

Ïðåäëàãàíèòå ïðîìåíè êàòî öÿëî ùå äîâåäàò äî äðàñòè÷íî âëîøàâàíå íà óñëîâèÿòà çà 
äåéíîñò íà õàçàðòíèÿ áèçíåñ è ùå ñúçäàäàò óñëîâèÿ çà ìîíîïîëèçúì. Ïðàâè âïå÷àòëåíèå è 
îñîáåíîòî âíèìàíèå, êîåòî äåïóòàòèòå îò ÐÇÑ îáðúùàò íà õàçàðòíèÿ áèçíåñ, ïðåäëàãàéêè 
êðàéíî ðåñòðèêòèâíè ìåðêè. Íÿìà äðóã ñåêòîð îò èêîíîìèêàòà, çà êîéòî òàçè ïîëèòè÷åñêà 
ñèëà äà âíàñÿ ïîäðîáíè çàêîíîäàòåëíè èäåè, êîåòî ïîñòàâÿ âúïðîñà çà ðåàëíàòà ìîòèâàöèÿ íà 
òåçè èíèöèàòèâè.



ÎÖÅÍÊÀ ÍÀ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÇÀ ÌÎÄÅÐÍÀ ÏÎËÈÒÈÊÀ

Ïî äàííè íà Áúëãàðñêàòà òúðãîâñêà àñîöèàöèÿ íà ïðîèçâîäèòåëèòå è îðãàíèçàòîðèòå îò 
èãðàëíàòà èíäóñòðèÿ ïðåç 2008 ã. êîìïàíèèòå ñà âíåñëè îêîëî 112 ìëí. ëâ. îò äàíúê âúðõó



Èìå íà çàêîíîïðîåêòà: Çàêîíîïðîåêò çà èçìåíåíèå è äîïúëíåíèå íà Çàêîíà çà êîðïîðàòèâíîòî 
ïîäîõîäíî îáëàãàíå

Âíîñèòåë: ßÍÅ ßÍÅÂ è ãðóïà í. ï. / ÏÃ íà ÐÇÑ /

Äàòà íà ïîñòúïâàíå: 04 íîåìâðè 2009

Ñèãíàòóðà: 954-01-41

Âîäåùà êîìèñèÿ: Êîìèñèÿ ïî áþäæåò è ôèíàíñè

Ñåñèÿ: Ïúðâà ñåñèÿ 

Ñúñòîÿíèå: îáñúæäàíå



75

С проекта се предлага срокът, за 
който в предприятие или отдел-
но негово звено се въвежда непълно 
работно време за работниците и 
служителите поради намаляване 
на обема на работа, да може да 
се удължи с още шест месеца. Това 
удължаване на срока да бъде допус-
тимо в периода от 01.01.2009 г. до 
31 декември 2010 г. Досега се позво-
ляваше въвеждане на непълно ра-
ботно време за период от три ме-
сеца, който може да бъде удължен 
с още три месеца в рамките на 
01.01.2009 – 31.12.2009 г. Мотивите 

за това предложение са свързани с 
икономическата криза и разработ-
ването в неин отговор на  „План 
2009 г. – Финансова стабилност, 
подкрепа за бизнеса и социална 
защита”, в съответствие с прин-
ципите и действията, залегнали 
в Европейския план за икономиче-
ско възстановяване от 26 ноември 
2008 г. На база на прогнозите за  
продължаване на кризата и през 
2010 г. и в резултат на диалога със 
социалните партньори, законопро-
екта цели да се съдейства за за-
пазване на работните места.

ÎÖÅÍÊÀ ÍÀ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÇÀ ÌÎÄÅÐÍÀ ÏÎËÈÒÈÊÀ

Ïðåäëàãàíàòà ïðîìÿíà ïî ñúùåñòâî å íàñúð÷èòåëíà ìÿðêà çà ðàáîòîäàòåëèòå, êîÿòî âåäíúæ 
âå÷å áåøå ïðèëîæåíà çà 2009 ã. è å äàäå ïîëîæèòåëíè ðåçóëòàòè. Îò íåÿ ñà ñå âúçïîëçâàëè



õàçàðòà è 5.6 ìëí. ëâ. îò ïëàòåíè òàêñè íà Äúðæàâíàòà êîìèñèÿ ïî õàçàðòà. 

Íåäîïóñòèìî å ïîäîáíà ðÿçêà äàíú÷íà ïðîìÿíà äà áúäå ïðèåòà áåç îáñúæäàíå ñ ïðåäñòàâèòå-
ëèòå íà áðàíøà. Äàëå÷ ïî äîáúð ôèñêàëåí åôåêò, áåç äà ñå èçïðàâÿ öåëèÿò ñåêòîð ïðåä ñåðèîçíè 
çàòðóäíåíèÿ â óñëîâèÿòà íà èêîíîìè÷åñêà êðèçà, áè èìàëî îò ðåãóëèðàíåòî íà èíòåðíåò 
çàëàãàíèÿòà, êúäåòî èçòè÷àò ãîëÿìà ÷àñò îò ïðèõîäèòå.

Â óñëîâèÿòà íà èêîíîìè÷åñêà êðèçà ïîäîáíî óâåëè÷åíèå íà äàíúêà íå ñàìî ùå äîâåäå äî ñâèâàíå 
íà òîçè áèçíåñ è çàãóáà íà ðàáîòíè ìåñòà, íî è ùå äîâåäå äî ðàçøèðÿâàíå íà íåëåãàëíèÿ 
õàçàðò è ñèâàòà èêîâîìèêà.  

Èìå íà çàêîíîïðîåêòà: Çàêîíîïðîåêò çà èçìåíåíèå íà Êîäåêñà íà òðóäà

Âíîñèòåë: Åìèëèÿ Ìàñëàðîâà è Äðàãîìèð Ñòîéíåâ /ÏÃ íà ÊÁ/

Äàòà íà ïîñòúïâàíå: 28 ñåïòåìâðè 2009

Ñèãíàòóðà: 954-01-23

Âîäåùà êîìèñèÿ: Êîìèñèÿ ïî òðóäà è ñîöèàëíàòà ïîëèòèêà

Ñåñèÿ: Ïúðâà ñåñèÿ 

Ñúñòîÿíèå: îáñúæäàíå
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Законопроектът е със съдържа-
ние, изключително близко до това 
на внесения от представители 
от ПГ на Коалиция за България на 
28.09.2009 г. проект. Разликата е в 
начина на определяне удължаване-
то на срока, за който в предпри-
ятие или отделно негово звено се 

въвежда непълно работно време за 
работниците и служителите по-
ради намаляване на обема на рабо-
та. Коалиция за България е пред-
ложила удължаване с 6 месеца за 
периода от 01.01.2009 – 31.12.2010, 
а ГЕРБ – удължаване с 3 месеца за 
периода 01.01.2010-31.12.2010.

ïî÷òè 20 000 çàåòè ëèöà îò ïî÷òè 500 ïðåäïðèÿòèÿ. Óñïîðåäíî ñ òîâà çà 2009 ã. êúì òàçè 
ìÿðêà å äîáàâåíî è ïðåäîñòàâÿíåòî, ïðè îïðåäåëåíè óñëîâèÿ, íà êîìïåíñàöèè â äîïúëíåíèå êúì 
òðóäîâèòå âúçíàãðàæäåíèÿ íà ðàáîòíèöèòå è ñëóæèòåëèòå, çà êîèòî ñå âúâåæäà íåïúëíî 
ðàáîòíî âðåìå.

Èìå íà çàêîíîïðîåêòà: Çàêîíîïðîåêò çà èçìåíåíèå è äîïúëíåíèå íà Êîäåêñà íà òðóäà

Âíîñèòåë: Ñâåòëàíà Àíãåëîâà, Âÿðà Ïåòðîâà è Åìàíóåëà Ñïàñîâà (ÏÃ íà ÏÏ ÃÅÐÁ)

Äàòà íà ïîñòúïâàíå: 28 îêòîìâðè 2009

Ñèãíàòóðà: 954-01-39

Âîäåùà êîìèñèÿ: Êîìèñèÿ ïî òðóäà è ñîöèàëíàòà ïîëèòèêà

Ñåñèÿ: Ïúðâà ñåñèÿ 

Ñúñòîÿíèå: îáñúæäàíå

ÎÖÅÍÊÀ ÍÀ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÇÀ ÌÎÄÅÐÍÀ ÏÎËÈÒÈÊÀ

Èíñòèòóòúò ïîäêðåïÿ òîçè çàêîíîïðîåêò ñúñ ñúùèòå àðãóìåíòè, êàêòî è àíàëîãè÷íèÿ çàêî-
íîïðîåêò, âíåñåí îò Êîàëèöèÿ „Çà Áúëãàðèÿ”. Çàáåëåæêàòà å êúì ïîäõîäà íà ïðàâèòåëñòâåíîòî 
ìíîçèíñòâî, êîåòî âìåñòî äà âúçïðèåìà äîáðè èäåè, ïðåäëîæåíè îò îïîçèöèÿòà, ñå ñòðåìè 
äà âíàñÿ íåïðåìåííî îò ñâîå èìå ìàêàð è àíàëîãè÷íè ïðåäëîæåíèÿ.
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ÅÊÎËÎÃÈß:

ÇÀÊÎÍÎÏÐÎÅÊÒÈ
ÍÀ ÅÒÀÏ „ÎÁÑÚÆÄÀÍÅ

Предвижда се по предложение на 
министъра на околната среда и 
водите с акт на Министерския 
съвет до 20 % от капацитета на 
регионалните депа, които са из-
градени със средства от държав-
ния бюджет и/или от фондовете 
на Европейския съюз, да може да 
се използва за депониране на от-
падъци, образувани на терито-
рията на общини, разположени в 
други региони за управление на 
отпадъците, съгласно Национал-
ната програма за управление на 
дейностите по отпадъците. Тези 
отпадъци следва да се депонират 
на цени, не по - високи от цената 
на депониране на отпадъците на 
общините от съответния реги-
он, който се обслужва от депото. 
Така се осигурява възможност за 
екологосъобразно обезвреждане 
чрез депониране на отпадъци, 

образувани на територията на 
общини, разположени в региони 
за управление на отпадъци: а) в 
които няма изградени регионал-
ни депа и/или наличните депа 
не отговарят на изискванията 
на европейското и национално-
то законодателство или б) има 
изградени регионални депа, кои-
то отговарят на изискванията 
на европейското и националното 
законодателство, но наличните 
свободни обеми в съответното 
депо не са достатъчни, за да по-
емат количеството образувани 
битови отпадъци в съответния 
регион и има нужда те да се пре-
насочат за депониране към други 
регионални депа, като по този 
начин се даде възможност за из-
граждане на нови клетки към съ-
ществуващите депа.

Èìå íà çàêîíîïðîåêòà: Çàêîíîïðîåêò çà èçìåíåíèå è äîïúëíåíèå íà Çàêîíà çà óïðàâëåíèå íà 
îòïàäúöèòå

Âíîñèòåë: Äæåâäåò ×àêúðîâ /ÏÃ íà ÄÏÑ/

Äàòà íà ïîñòúïâàíå: 23 ñåïòåìâðè 2009

Ñèãíàòóðà: 954-01-20

Âîäåùà êîìèñèÿ: Êîìèñèÿ ïî îêîëíàòà ñðåäà è âîäèòå

Ñåñèÿ: Ïúðâà ñåñèÿ 

Ñúñòîÿíèå: îáñúæäàíå



78

По-важните промени, които се 
предлагат са:

1. Относно годишният доклад 
за състоянието на околна-
та среда

Предвижда се отпадане на изисква-
нето за приемане на този годишен 
доклад, изготвен от министъра на 
околната среда и водите на 2 етапа 
и от 2 органа – от Министерския 
съвет и след това от Народното 
събрание. Според законопроекта, 
докладът ще се приема само от 
Министерски съвет. Предлага се и 
да отпадне законовото задължение 
регионалните инспекции по окол-
ната среда и водите ежегодно да 
изготвят регионален доклад за със-
тоянието на околната среда. 

2. Относно извършването на 
екологични оценки и оцен-
ки на въздействието върху 
околната среда

Според предложението отпада из-
искването за регистриране на 
експертите, които извършват 
екологични оценки и оценки на въз-
действието върху околната среда, 
в публичен регистър към Минис-
терството на околната среда и 
водите. Предвижда се и отпадане 
на изискванията експертите да 
притежават най-малко 5 годишен 
опит през последните 10 години в 
извършването на дейности, свърза-
ни с опазването на околната среда: 
проектантска дейност; практика 
в производствени предприятия; 
експертна дейност, в това число и 

ÎÖÅÍÊÀ ÍÀ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÇÀ ÌÎÄÅÐÍÀ ÏÎËÈÒÈÊÀ

Èíñòèòóòúò ïðèíöèïíî ïîäêðåïÿ òåçè ïðåäëîæåíèÿ. Äîêîëêîòî âíîñèòåëÿò íà çàêîíîïðîåê-
òà çàåìàøå ïîñòà ìèíèñòúð íà îêîëíàòà ñðåäà è âîäèòå â ïåðèîäà 2005-2009 ã., åñòåñòâåíî 
âúçíèêâà âúïðîñà êàêâî å ïîïðå÷èëî ïîäîáíè ðàçóìíè ïðåäëîæåíèÿ äà áúäàò ðàçðàáîòåíè è 
ïðèåòè â ïðåäõîäíèÿ óïðàâëåíñêè ìàíäàò.



Èìå íà çàêîíîïðîåêòà: Çàêîíîïðîåêò çà èçìåíåíèå è äîïúëíåíèå íà Çàêîíà çà îïàçâàíå íà îêîë-
íàòà ñðåäà

Âíîñèòåë: Ìèíèñòåðñêè ñúâåò

Äàòà íà ïîñòúïâàíå: 09 îêòîìâðè 2009

Ñèãíàòóðà: 902-01-24

Âîäåùà êîìèñèÿ: Êîìèñèÿ ïî îêîëíàòà ñðåäà è âîäèòå

Ñåñèÿ: Ïúðâà ñåñèÿ 

Ñúñòîÿíèå: îáñúæäàíå

Ïúðâî ÷åòåíå: 12.11.09
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изработване на експертизи, писме-
ни консултации, доклади по ОВОС, 
екологични одити или екологични 
анализи; преподавателска дейност 
във висши училища и/или научна 
дейност; контролна дейност. 

Отменя се и контролът, който 
министърът на околната среда и 
водите упражнява върху експерти-
те на базата на законовата разпо-
редба, която вменява в задължение 
от регистъра да се изключват екс-
пертите, за които е доказано, че 
в практиката си по ОВОС: а) три 
пъти са били автори на раздели от 
доклади за ОВОС, които са връща-
ни за преработване при оценява-
нето качеството на доклада; б) са 
представили невярна декларация за 
липса на личен интерес от реали-
зация на инвестиционния проект 
и това е доказано по съответния 
ред. Според действащото законода-
телство, изключването от регис-
търа е за срок от 5 години, т.е. 
през тези 5 години изключеният 
експерт не може да участва в дей-
ности по извършване на оценки. 

Вместо този регламент се предла-
га законът да урежда единствено, 
че оценките се извършват от ко-
лектив от експерти с ръководител, 
които притежават образовател-
но-квалификационна степен, при-
добита във висши училища. В хода 
на консултациите по процедурата 
по оценка на въздействието върху 

околната среда (ОВОС) компетент-
ният орган по околна среда да може 
по своя преценка или при поискване 
да препоръча на възложителя еки-
път да включва експерти с опре-
делена компетентност, съобразена 
със спецификата на инвестиционно-
то предложение или с местоположе-
нието му. Липсата на изискване за 
наличност на определен вид опит-
ност се заменя с декларариране от 
експертите, че познават изисква-
нията на действащата българска 
и европейска нормативна уредба по 
околна среда и при работата си по 
оценките се позовават и съобразя-
ват с тези изисквания и с приложи-
ми методически документи.

3. Относно предотвратяване 
на големи аварии и органи-
чаване на последствията 
от тях

Предвижда се създаването на нови 
разпоредби, съгласно които предо-
твратяването на големи аварии и 
ограничаването на последствията 
от тях се отчитат при устрой-
ственото планиране на територи-
ята и планирането на защитата 
на населението и околната среда. 
Това се постига чрез контрол при 
планиране на: разположението на 
нови предприятия и/или съоръ-
жения; съществени изменения в 
предприятия и/или съоръжения, на 
които е издадено разрешително; 
нови строежи, като транспорт-
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ни връзки, жилищни райони, обек-
ти с обществено предназначение 
в близост до съществуващи пред-
приятия и/или съоръжения, които 
имат издадено разрешително, при 
които осъществяването на стро-
ителството им ще повиши риска 
от възникване на голяма авария 
или ще утежни последствията от 
нея. Контролът се осъществява 
чрез: а) издаване от министъра на 
околната среда и водите на разре-
шителни за изграждане и експло-
атация на нови предприятия и/
или съоръжения; б) преразглеждане 
от министъра на околната среда 
и водите или от оправомощено от 
него длъжностно лице на издадени 
разрешителни при планирани съ-
ществени изменения в предприя-
тия и/или съоръжения, на които 
е издадено разрешително; в) съгла-
суване от министъра на околната 
среда и водите или от оправомо-
щено от него длъжностно лице на 
устройствените схеми и планове 
на общините, на чиито терито-
рии има предприятия и/или съоръ-

жения, на които е издадено разре-
шително. 

В тези случаи ще се отчита ста-
новището на обществеността по 
отношение на риска от големи 
аварии и предвидените мерки за 
безопасност, получено по реда на 
чл. 111, ал. 4 от този закон или 
чл. 121, ал. 1 от ЗУТ. При плани-
ране на защитата населението и 
околната среда предотвратяване-
то на големи аварии и огранича-
ването на последствията от тях 
ще се постигат чрез изготвяне 
от кмета на съответната общи-
на на външни аварийни планове за 
предприятия и/или съоръжения с 
висок рисков потенциал.

Предвижда се промяна на срока за 
преразглеждане и актуализиране 
на доклада за безопасност от опе-
ратор на предприятие и/или съо-
ръжение с висок рисков потенциал. 
Сега изискването е на всеки 5 годи-
ни. Промяната предвижда това да 
се случва на подходящи интервали, 
но не по-дълги от 3 години.

ÎÖÅÍÊÀ ÍÀ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÇÀ ÌÎÄÅÐÍÀ ÏÎËÈÒÈÊÀ

Àíàëèçúò íà ïðåäëàãàíèòå íîðìàòèâíè èçìåíåíèÿ ñî÷è, ÷å òå ñà îòñòúïëåíèå îò èçèñêâà-
íèÿòà çà ïðîçðà÷íîñò â äåéíîñòèòå, ñâúðçàíè ñ îïàçâàíåòî íà îêîëíàòà ñðåäà. Ëèïñàòà 
íà ïðåöèçíè èçèñêâàíèÿ êúì åêñïåðòèòå çà èçâúðøâàíå íà  ÎÂÎÑ è îòïàäàíåòî íà êîñâåíèÿ 
êîíòðîë âúðõó òÿõ áèõà ìîãëè äà ðåôëåêòèðàò êðàéíî íåãàòèâíî, âêëþ÷èòåëíî îò ãëåäèùå íà 
ñúçäàâàíåòî íà êîðóïöèîííè ïðåäïîñòàâêè (ñúçäàâàò ñå óñëîâèÿ çà èçðàáîòêà íà ïîðú÷êîâè 
äîêëàäè,êîèòî íå îòãîâàðÿò íà îáåêòèâíîòî ñúñòîÿíèå).

Ïîëîæèòåëåí ìîìåíò â çàêîíîïðîåêòà å òðàíñïîíèðàíåòî íà ÑÅÂÅÇÎ ðàçïîðåäáèòå. 
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Предлагат се следните по-ва-
жни промени:

Без да се заличава като възмож-
на по закон структура, Нацио-
налното ловно сдружение губи 
монопола си върху ловните дру-
жения, които според действащия 
закон задължително членуват в 
него. Въвежда се принципът на 
доброволност на сдружаването 
и нова дефиниция на „национал-
но ловно сдружение” – това е 
сдружение, което обединява лов-
ни сдружения, в които броят на 
членуващите ловци е повече от 
половината от общия брой на ре-
гистрираните в страната лица, 
придобили право на лов. Отпада 
изискването националното сдру-
жение да бъде регистрирано по 
Закона за юридическите лица с 
нестопанска цел. Национално-
то ловно сдружение се лишава 
от множество функции, вмене-
ни му със сега действащия за-
кон, като например: да подпома-

га министъра на земеделието и 
храните при осъществяване на 
държавната политика в ловното 
стопанство като участва в дей-
ностите по организацията на 
ловната площ, предоставена на 
сдруженията, стопанисването и 
опазването на дивеча; да отпра-
вя предложения до Изпълнителна 
агенция по горите за определяне 
на ловностопанските райони на 
ловните сдружения; за определя-
не ловните сдружения; за план за 
отстрел на хищници и др. Пред-
лага се и отмяна на фунцкията 
на Националното сдружение да 
определя районите на дейност 
на ловните сдружения, както и 
на председателя на Национано-
то ловно сдружение съвместно с 
Ловния съвет да предлага на Из-
пълнителния директор на Изпъл-
нителна агенция по горите го-
дишна вноска за стопанисване на 
дивеча. Според предложенията, 
промяната на границите меж-

Èìå íà çàêîíîïðîåêòà: Çàêîíîïðîåêò çà èçìåíåíèå è äîïúëíåíèå íà Çàêîíà çà ëîâà è îïàçâàíå 
íà äèâå÷à

Âíîñèòåë: Åìèë Äèìèòðîâ, Àòàíàñ Êàìáèòîâ è Äèìèòúð Àâðàìîâ / ÏÃ íà ÏÏ ÃÅÐÁ /

Äàòà íà ïîñòúïâàíå: 24 ñåïòåìâðè 2009

Ñèãíàòóðà: 954-01-21

Âîäåùà êîìèñèÿ: Êîìèñèÿ ïî çåìåäåëèåòî è ãîðèòå

Ñåñèÿ: Ïúðâà ñåñèÿ 

Ñúñòîÿíèå: îáñúæäàíå

Ïúðâî ÷åòåíå: 01.10.09

Äàòà íà ïðèåìàíå: 05 íîåìâðè 2009
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ду ловностопанските райони на 
държавните ловни стопанства 
и дивечовъдните участъци и на 
ловните сдружения ще се правят 
по предложение на Изпълнител-
ния директор на Изпълнителна-
та агенция по горите и съот-
ветното ловно сдружение, като 
Управителния съвет на Нацио-
налното ловно сдружение няма 
да има функции в този процес. 
Запазените в закона функции на 
Националното ловно сдружение 
се свиват само по отношение на 
онези ловни сдружения, които са 
негови членове, като то губи и 
функцията си по регистрация на 
ловните сдружения в страната 
и контрол върху дейността им. 

По-нататък, законопроектът 
предвижда промяна в правната 
фигура на „ловната дружина”. Тя 
ще е обединение на най-малко 20 
български граждани, придобили 
право на лов, с оглед на общ-

ността на техните интереси 
за стопанисване и опазване на 
дивеча в един ловностопански 
район. Върху един ловностопан-
ски район ще може да се сфор-
мира само една ловна дружина. 
Лицата, обединени в ловни дру-
жини със съседни ловностопан-
ски райони, ще учредяват ловно 
сдружение с цел осъществяване 
на дейности, свързани с възпро-
изводство, стопанисване, опаз-
ване и ползване на дивеча (спо-
ред действащия закон лицата, 
придобили право на лов директ-
но учредяват ловно сдружение, 
което изгражда ловни дружини). 
Отпада изискването районът 
на дейност на ловно сдружение 
да е с обща площ не по-малка от 
22 000 хектара и да обхваща те-
риторията на една или повече 
общини. Увеличават се с около 
месец сроковете за ловуване на 
12 групи дивеч.

ÎÖÅÍÊÀ ÍÀ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÇÀ ÌÎÄÅÐÍÀ ÏÎËÈÒÈÊÀ

Òîçè çàêîíîïðîåêò ïîïàäà â ñèâàòà çîíà è ïîðàæäà ñúìíåíèÿ çà ïðåñëåäâàíå íà ëè÷íè èíòåðåñè 
îò îòäåëíè äåïóòàòè è ñâúðçàíè ñ òÿõ ëèöà. Ïðåìàõâàíåòî íà åäèííàòà ñúñëîâíà îðãàíèçà-
öèÿ, êîÿòî äà çàùèòàâà ñúñëîâèåòî è äà ó÷àñòâà â ðàçðàáîòâàíåòî íà ïîëèòèêèòå, êàêòî 
è äà óïðàæíÿâà êîíòðîë å íàïúëíî íåöåëåñúîáðàçíî.. Îïðåäåëåíî ñå ïðàâè ñòúïêà íàçàä êàòî 
âìåñòî ìîäåðíèÿ ïîäõîä çà ïðåõâúðëÿíå íà íÿêîè äúðæàâíè ôóíêöèè âúðõó îáùåñòâåíè è ñú-
ñëîâíè îðãàíèçàöèè, âñè÷êî ñå âðúùà îòíîâî â ïðàâîìîùèÿòà íà äúðæàâíàòà àäìèíèñòðàöèÿ. 
Íàðåä ñ òîâà íàïúëíî íåïðèåìëèâ îò ãëåäèùå íà îïàçâàíå íà ïðèðîäíàòà ñðåäà è áèîëîãè÷íèòå 
âèäîâå å óâåëè÷àâàíåòî íà ïåðèîäèòå çà  ëîâóâàíå. Ëèïñâà ïîäïîäÿù àíàëèç çà ïîïóëàöèÿòà íà 
æèâîòíèòå â Áúëãàðèÿ. Íàïðàâåíèòå îò âíîñèòåëèòå ñðàâíåíèÿ ñ ðåãóëàöèèòå â äðóãè äúðæà-
âè íå ñà äîñòàòú÷åí àðãóìåíò, ïîðàäè ðàçëè÷èåòî â ïðèðîäíèòå è êëèìàòè÷íè óñëîíèÿ è ïð.
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ÄÚÐÆÀÂÍÀ 
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß, 
ÏÓÁËÈ×ÍÈ ÔÓÍÊÖÈÈ

Предвижда се структурни про-
мени, като например: обособява-
не на Главна дирекция “Борба с 
организираната престъпност” и 
на самостоятелни дирекция “Миг-
рация“, дирекция “Български доку-
менти за самоличност”, дирекция 
“Международни проекти”, на по-
следната от които се дава ста-
тут на юридическо лице и др. 

Правят се и структурни ре-
форми, приозтичащи от закри-
ването на Министерството на 
извънредните ситуации (МИС), 
като например: в МВР се съз-
дава Главна дирекция „Граждан-
ска защита” и дирекция „Наци-
онална система 112” със свои 
териториални звена. Предлага 
се Главна дирекция „Гражданска 
защита” да бъде със статут 
на самостоятелно юридическо 

лице, като функциите й покри-
ват целия спектър от преван-
тивната дейност и обучението 
за защита при бедствия, през 
същинската защита при въз-
никнало бедствие и пр. Пред-
видено е държавните служите-
ли от закритото МИС, които 
осъществяват функции, свърза-
ни със защита при бедствия и 
осигуряване на гражданите на 
достъп до службите за спешно 
реагиране чрез Националната 
система за спешно повикване 
с „ЕЕН 112”, да се назначат в 
МВР без провеждане на конкурс 
и без да са налице специфични-
те изисквания на закона за МВР 
за възраст, образование, психо-
физическа годност и професио-
нална подготовка за заемане на 
длъжността, които се опреде-

Èìå íà çàêîíîïðîåêòà: Çàêîíîïðîåêò çà èçìåíåíèå è äîïúëíåíèå íà Çàêîíà çà Ìèíèñòåðñòâî-
òî íà âúòðåøíèòå ðàáîòè

Âíîñèòåë: Ìèíèñòåðñêè ñúâåò

Äàòà íà ïîñòúïâàíå: 23 ñåïòåìâðè 2009

Ñèãíàòóðà: 902-01-20

Âîäåùà êîìèñèÿ: Êîìèñèÿ ïî âúòðåøíà ñèãóðíîñò è îáùåñòâåí ðåä

Ñåñèÿ: Ïúðâà ñåñèÿ 

Ñúñòîÿíèå: ïðèåò

Ïúðâî ÷åòåíå: 15.10.09

Äàòà íà ïðèåìàíå: 11 íîåìâðè 2009
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лят с наредба на министъра на 
вътрешните работи. 

Друга част от предлаганите про-
мени е насочена към опростяване 
обмена на информация и сведения 
между правоприлагащите органи 
на държавите - членки на Евро-
пейския съюз. 

Не на последно място, въвеж-
дат се промени и по отноше-
ние на синдикалната дейност на 
служители в МВР. Предлага се 
отпадане на разпоредбата, съ-
гласно която организациите на 
служителите от МВР защита-
ват техните интереси, без да 
се намесват в управлението на 
основните структури на МВР. 
Изрично се регламентира, че ли-
цата, работещи по трудово пра-
воотношение, имат право да се 
сдружават в синдикални органи-
зации при условията и по реда 
на Кодекса на труда. Детайлно 
се урежда придобиването на ка-
чеството на юридическо лице от 
синдикална организация на служи-
тели от МВР, кръгът от права, 
които се защитават чрез син-
дикалната дейност, правото на 
участие на синдикалните органи-
зации в международни синдикални 
организации със сходни функции и 
характер, механизмите на диалог 
и консултации с ръководството 
на МВР, правото на протестни 
действия и пр. Предлага се, също 

така, отпадане на изискването 
събранията на държавните слу-
жители да се извършват в поме-
щения, закрити за външни лица 
и се предвижда възможност за 
самостоятелен избор на поме-
щения за събиране. Увеличава се 
броят на часовете за провеждане 
на събрания през работно време, 
разширява се съставът на Съве-
та за социално партньорство в 
МВР и др. 

В закона се въвежда изрична ад-
министративно-наказателна 
разпоредба, съгласно която кой-
то противозаконно наруши фи-
зическата неприкосновеност на 
служител на МВР при изпълнение 
на служебните му задължения, се 
наказва с глоба от 500 до 1000 лв., 
ако извършеното не съставлява 
престъпление.

Съществен момент е предвидена-
та възможност за създаване на 
звена „Общинска полиция” на ниво 
общини за опазване на общест-
вения ред, охраната на обекти, 
безопасността на движението и 
осъществяване на контролната и 
административнонаказателната 
дейност на органите на местно-
то самоуправление. Контролът и 
методическото ръководство вър-
ху дейността на тези звена ще 
се осъществява от съответните 
областни дирекции и районни уп-
равления на МВР.
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Законопроектът предвижда слу-
жителите в Агенция «Пътища» да 
придобият статут на държавни 
служители. Предложението е мо-
тивирано с необходимостта от 
професионална и политически неу-
трална администрация, която да 
изпълнява отговорните функции 
във връзка с проекти, финансира-
ни чрез оперативните програми 
„Транспорт“ и „Регионално разви-
тие“ със средства от фондовете 

на Европейския съюз; установяване 
на ясни критерии, свързани с изис-
кванията за необходимия професи-
онален опит, който трябва да при-
тежават служителите; постигане  
стабилност на служебните право-
отношения, която да гарантира 
безпристрастно изпълнение на за-
дълженията. Като допълнителна 
гаранция за професионализъм, при 
новите назначения ще се реализи-
рат задължителни конкурси.

ÎÖÅÍÊÀ ÍÀ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÇÀ ÌÎÄÅÐÍÀ ÏÎËÈÒÈÊÀ

Ïîçèòèâè: ðàçøèðÿâàíåòî íà ñèíäèêàëíèòå ïðàâà è ïðåäâèæäàíåòî íà îáùèíñêà ïîëèöèÿ.

Íåãàòèâè: Ïðåñòðóêòóðèðàíåòî, íàëîæåíî îò çàêðèâàíåòî íà Ìèíèñòåðñòâîòî íà èçâúí-
ðåäíèòå ñèòóàöèè, íå âîäè äî ñúùåñòâåíè áþäæåòíè ñïåñòÿâàíèÿ. Äîðè íàïðîòèâ, ïîðàäè 
íåîáõîäèìîñòòà îò ïðèðàâíÿâàíå (óâåëè÷àâàíå) íà çàïëàùàíåòî íà ñëóæèòåëèòå îò çàêðè-
òîòî ìèíèñòåðñòâî ñ òîâà íà ñëóæèòåëèòå â ÌÂÐ, ðàçõîäèòå ïî òîâà áþäæåòíî ïåðî ùå ñå 
çàâèøàò. 



ÎÖÅÍÊÀ ÍÀ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÇÀ ÌÎÄÅÐÍÀ ÏÎËÈÒÈÊÀ

Èíñòèòóòúò ïðèíöèïíî ïîäêðåïÿ çàêîíîäàòåëíè ïðåäëîæåíèÿ, íàñî÷åíè êúì ðàçøèðÿâàíå íà 
îáõâàòà íà äúðæàâíàòà ñëóæáà, ãàðàíöèèòå çà ïîëèòè÷åñêà íåóòðàëíîñò íà äúðæàâíàòà àä-
ìèíèñòðàöèÿ è âúâåæäàíåòî íà êîíêóðñíè ïðîöåäóðè çà íàçíà÷àâàíå íà äëúæíîñò â ñèñòåìàòà 
íà àäìèíèñòðàöèÿòà. Î÷åâèäíà å îáà÷å ëèïñàòà íà íåîáõîäèìàòà ïîëèòè÷åñêà âîëÿ ìíîçèí-
ñòâîòî êàêòî â äåéñòâàùîòî 41-òî ÍÑ, òàêà è â ïðåäõîäíîòî 40-òî ÍÑ.  



Èìå íà çàêîíîïðîåêòà: Çàêîíîïðîåêò çà èçìåíåíèå è äîïúëíåíèå íà Çàêîíà çà ïúòèùàòà

Âíîñèòåë: Ìåãëåíà Ïëóã÷èåâà-Àëåêñàíäðîâà /ÏÃ íà ÊÁ/

Äàòà íà ïîñòúïâàíå: 25 àâãóñò 2009

Ñèãíàòóðà: 954-01-4

Âîäåùà êîìèñèÿ: Êîìèñèÿ ïî ðåãèîíàëíà ïîëèòèêà è ìåñòíî ñàìîóïðàâëåíèå

Ñåñèÿ: Ïúðâà ñåñèÿ 

Ñúñòîÿíèå: îáñúæäàíå
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Проектът предвижда следните 
промени:

1. Допълват се публичните 
длъжности, чието заемане е 
несъвместимо с изпълнението 
на функциите на нотариус с 
длъжността на президент на 
Републиката и отпада дейст-
ващия текст, който постано-
вяве такава несъвместимост 
и по отношение на общинските 
съветници. В тези хипотези, нота-
риусът губи правоспособността си.  

2. Според действащия закон за-
местване на нотариус от помощ-
ник-нотариус е допустимо, кога-
то нотариусът отсъства или не 
е в състояние да изпълнява функ-
циите си. Помощник-нотариусът, 
който го замества, трябва да има 
изискуемия от закона стаж и да 
е положил изпит. В този случай 
помощник-нотариусът самостоя-
телно извършва всички действия 
от компетентността на нотари-
уса, като прибавя към подписа си 
и допълнението „по заместване“. 

Срокът за заместване не може да 
бъде по-дълъг от 2 години. Пред-
ложението предвижда помощник-
нотариус да замества нотариус 
и в случаите, когато нотариусът 
е заел една от позициите: прези-
дент на Република България, на-
роден представител, министър 
или кмет. Срокът на заместване 
в тези случаи се определя съобраз-
но заявлението на нотариуса и 
помощник-нотариуса. Предвидена 
е и нова разпоредба, според ко-
ято ако след изтичане на срока 
необходимостта от заместване 
продължава да е налице, нотари-
усът и помощник-нотариусът по 
заместване да подават ново за-
явление до министъра на право-
съдието с определен в него срок 
за заместване. В този случай, 
министърът на правосъдието се 
произнася със заповед за вписване 
в регистъра на Нотариалната ка-
мара, без помощник-нотариусът 
да се явява на повторен изпит. В 
тази връзка е и предложението за 

Èìå íà çàêîíîïðîåêòà: Çàêîíîïðîåêò çà èçìåíåíèå è äîïúëíåíèå íà Çàêîíà çà íîòàðèóñèòå è 
íîòàðèàëíàòà äåéíîñò

Âíîñèòåë: Áèñåðêà Ïåòðîâà /ÏÃ íà ÐÇÑ/, ßâîð Íîòåâ /ÏÃ íà ÀÒÀÊÀ/, Òîäîð Äèìèòðîâ 
/ÏÃ íà ÏÏ ÃÅÐÁ/

Äàòà íà ïîñòúïâàíå: 12 àâãóñò 2009

Ñèãíàòóðà: 954-01-2

Âîäåùà êîìèñèÿ: Êîìèñèÿ ïî ïðàâíè âúïðîñè

Ñåñèÿ: Ïúðâà ñåñèÿ 

Ñúñòîÿíèå: îáñúæäàíå
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още една промяна, според която 
правоспособността на помощник-
нотариус, работещ при нотариус 
не се загубва,  когато нотариус-
ът е бил заличен от регистъра на 
Нотариалната камара поради не-
съвместимост, възникнала от за-
емане на позицията президент на 
Република България, народен пред-
ставител, министър или кмет.

Съгласно действащият закон мес-
тата за нотариуси в определен 
район не могат да бъдат по-малко 
от две, като на 10 000 жители в 
определен район се открива едно 
място за нотариус. При необхо-
димост от повече от така опре-
делените нотариуси министърът 
на правосъдието може по свой 
почин или по предложение на Съ-
вета на нотариусите да открие 
допълнителни места. Промяната 
предвижда необходимостта да 
се мотивира в заповедта на ми-
нистъра с обективни критерии, 
като икономическо състояние на 
района, брой на извършени нота-
риални удостоверявания и други 

важни обстоятелства.

Действащият закон предвижда но-
тариус да може да бъде преместен 
поради важни причини в друг район 
на действие въз основа на негово 
мотивирано заявление до минис-
търа на правосъдието при откри-
то място за нотариус. Премест-
ването се извършва със заповед 
на министъра на правосъдието. 
Предложените промени са в две 
насоки: а) дефиниране на понятие-
то: „важни причини” като: „обсто-
ятелства, настъпили независимо 
и извън субективната воля на но-
тариуса след придобиване на пра-
воспособността му. Те могат да се 
отнасят до неговото здравословно 
състояние, семейно положение и 
др., като при всички случаи, тряб-
ва да водят до пълна или частична 
невъзможност да упражнява нота-
риални функции в съществуващия 
район на действие”; б) Предложено 
е министърът на правосъдието да 
съгласува преместването с Нота-
риалната камара, преди издаване 
на съответната заповед.

ÎÖÅÍÊÀ ÍÀ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÇÀ ÌÎÄÅÐÍÀ ÏÎËÈÒÈÊÀ

Çàêîíîïðîåêòúò å òèïè÷åí ïðèìåð çà „ñèâî çàêîíîäàòåëñòâî” è îáñëóæâà ëè÷íèòå èíòåðåñè 
íà îòäåëíè äåïóòàòè è ñâúðçàíè ñ òÿõ ëèöà.

Íåãàòèâè:

• ïðèâèëåãèè çà îïðåäåëåíà ãðóïà ëèöà, êîèòî èçâúðøâàò äåéíîñò êàòî íîòàðèóñ;

• ïðèâèëåãèè çà ïîìîùíèê-íîòàðèóñè, êîèòî ðàáîòÿò ïðè íîòàðèóñèòå ïî ïðåäõîäíîòî 
ïðåäëîæåíèå.
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Посочените два законопроекта са 
внесени на една и съща дата – 27 
август 2009 г. от едни и същи вно-
сители от ПГ на ГЕРБ. 

С първия законопроект се предлага:

1. Текстът, според който Инспек-
торатът за опазване на кул-
турното наследство е на пря-
ко подчинение на министъра на 
културата да отпадне, като Ин-
спекторатът остане в струк-
турата на Министерството 
на културата. Предлата се и 
отпадане на изискването „за 
инспектор да се назначава лице 

с образователно-квалификаци-
онна степен „магистър“ и 5 го-
дини стаж в съответната на 
длъжността професионална об-
ласт” да отпаднат, като мини-
малните изисквания да се опре-
делят с Единния класификатор 
на длъжностите в администра-
цията. 

2. Специалните технически сред-
ства за извършване на теренни 
проучвания също да бъдат ре-
гистрирани по ред, определен с 
наредба на министъра на кул-
турата.

Èìå íà çàêîíîïðîåêòà: Çàêîíîïðîåêò çà èçìåíåíèå è äîïúëíåíèå íà Çàêîíà çà êóëòóðíîòî íà-
ñëåäñòâî

Âíîñèòåë: ÏÀÂÅË ÈËÈÅÂ ÄÈÌÈÒÐÎÂ è ÄÀÍÈÅËÀ ÌÀÐÈÍÎÂÀ ÏÅÒÐÎÂÀ (ÏÃ íà ÏÏ ÃÅÐÁ)

Äàòà íà ïîñòúïâàíå: 27 àâãóñò 2009

Ñèãíàòóðà: 954-01-10

Âîäåùà êîìèñèÿ: Êîìèñèÿ ïî êóëòóðàòà, ãðàæäàíñêîòî îáùåñòâî è ìåäèèòå

Ñåñèÿ: Ïúðâà ñåñèÿ 

Ñúñòîÿíèå: îáñúæäàíå

Ïúðâî ÷åòåíå: 7.10.09

Äàòà íà ïðèåìàíå: 05 íîåìâðè 2009

Èìå íà çàêîíîïðîåêòà: Çàêîíîïðîåêò çà èçìåíåíèå è äîïúëíåíèå íà Çàêîíà çà êóëòóðíîòî íà-
ñëåäñòâî

Âíîñèòåë: ÏÀÂÅË ÈËÈÅÂ ÄÈÌÈÒÐÎÂ è ÄÀÍÈÅËÀ ÌÀÐÈÍÎÂÀ ÏÅÒÐÎÂÀ (ÏÃ íà ÏÏ ÃÅÐÁ)

Äàòà íà ïîñòúïâàíå: 27 àâãóñò 2009

Ñèãíàòóðà: 954-01-11

Âîäåùà êîìèñèÿ: Êîìèñèÿ ïî êóëòóðàòà, ãðàæäàíñêîòî îáùåñòâî è ìåäèèòå

Ñåñèÿ: Ïúðâà ñåñèÿ 

Ñúñòîÿíèå: îáñúæäàíå

Ïúðâî ÷åòåíå: 7.10.09

Äàòà íà ïðèåìàíå: 05 íîåìâðè 2009
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3. Срокът за искане на иденти-
фикация и регистрация като 
движими културни ценности на 
движими археологически обек-
ти или движими археологически 
паметници на културата от 
лицата, които са осъществили 
фактическа власт върху тях, 
да бъде удължен с 6 месеца (сега 
определеният срок е 6 месеца 
от влизане в сила на закона).

4. Срокът за искане на идентифи-
кация и регистрация на движи-
ми археологически обекти - мо-
нети и монетовидни предмети 
от лицата, които са установи-
ли фактическа власт върху тях, 
също да бъде удължен с 6 месеца 
(сега определеният срок също е 
6 месеца от влизане в сила на 
закона). 

Вносителите мотивират предло-
женията си относно Инспекто-
рата за опазване на културното 
наследство с улесняване на кон-
ституирането му и даване на 
възможност да се диференцират 
длъжностните нива и изисквания-
та за заемането на длъжностите 
в него. Предложението за регис-
трация на специалните техниче-
ски средства, които се използват 
преди, по време и след теренните 
археологически проучвания се ар-
гументира с преодоляване на за-
конова празнина. Удължаването на 
сроковете е мотивирано с факта, 

че подзаконовата нормативна 
уредба, необходима за извършване 
на идентификация и регистрация 
на посочените движими културни 
ценности, не е издадена до изти-
чане на първоначално установени-
те в закона срокове. 

С втория законопроект се предла-
гат следните промени:

1. Закриване на Националния ин-
ститут за опазване на недви-
жимите културни ценности, 
като за негов правоприемник 
се определя Министерството 
на културата. В тази връз-
ка се предлага и прекратяване 
на дейността, извършвана от 
НИОНКЦ, Център за подводна 
археология по издирване и изу-
чаване на недвижими културни 
ценности, като предложението 
е тя да се извършва само от 
научни организации, висши учи-
лища, музеи, физически и юриди-
чески лица. 

2. Отпадане на възможността 
в случаите, когато религиозен 
храм - недвижима културна цен-
ност от национално и местно 
значение, е единствен в съот-
ветното населено място, в него 
да имат право да извършват 
обредни ритуали и богослужения 
регистрираните вероизповеда-
ния при спазване на режимите 
за опазването му, до безвъзмезд-
ното предоставяне на право на 
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ползване върху държавни и об-
щински имоти.

3. Отпадане на изискването за 
установяване на право на соб-
ственост с официален доку-
мент при идентификацията на 
движимите културни ценности 
и замяната с изискване за пред-
ставяне на документ – както 
официален, така и от частен 
характер. 

4. Удължаване на срока, в кой-
то министърът на културата 
следва да изготви планове за 
управление на заварените обя-

вени недвижими паметници на 
културата от световно значе-
ние от 1 година на 2 години от 
влизане в сила на закона.

5. Въвеждане на задължение Ми-
нистерството на културата в 
шестмесечен срок от влизането 
в сила на този закон да предос-
тави на Агенцията по вписва-
нията списък на заварените 
декларирани и обявени недвижи-
ми паметници на културата, 
която да отбележи статута 
на културна ценност по парти-
дите на обектите в двумесечен 
срок от представяне на списъка.

ÎÖÅÍÊÀ ÍÀ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÇÀ ÌÎÄÅÐÍÀ ÏÎËÈÒÈÊÀ

Ïðåäâèæäà ñå ïðåöèçèðàíå íà ïðàâîìîùèÿòà è ôóíêöèèòå íà äúðæàâíèòå îðãàíè, êîèòî 
îòãîâàðÿò çà îïàçâàíåòî è çàêðèëàòà íà êóëòóðíîòî íàñëåäñòâî. Óäúëæàâàíåòî íà ñðîêà çà 
èäåíòèôèêàöèÿ è ðåãèñòðàöèÿ íà äâèæèìè àðõåîëîãè÷åñêè îáåêòè èëè äâèæèìè àðõåîëîãè÷åñêè 
ïàìåòíèöè íà êóëòóðàòà å ñòúïêà â ïðàâèëíà ïîñîêà, äîêîëêîòî íå ñà ïðèåòè íåîáõîäèìèòå 
ïîäçàêîíîâè àêòîâå, êîèòî äà ðåãëàìåíòèðàò òîçè ïðîöåñ. Îòïàäàíåòî íà èçèñêâàíåòî çà 
äîêàçâàíå ñ îôèöèàëåí äîêóìåíò ïðè èäåíòèôèêàöèÿòà íà äâèæèìè êóëòóðíè öåííîñòè ñúùî 
å öåëåñúîáðàçíî, âêëþ÷èòåëíî ñ îãëåä ðåøåíèåòî íà Êîíñòèòóöèîííèÿ ñúä çà îáÿâÿâàíå íà ïðî-
òèâîêîíñòèòóöèîííîñòòà íà çàáðàíàòà çà ïîçîâàâàíå íà ïðèäîáèâíà äàâíîñò, êàòî ñïîñîá 
äà ïðèäîáèâàíå íà êóëòóðíè öåííîñòè.







ÁÅËÅÆÊÈ



ÁÅËÅÆÊÈ
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