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Вносител: Министерски съвет
Комисии: Комисия по икономическа политика и туризъм (водеща); Комисия
по регионална политика,
благоустройство и местно
самоуправление; Комисия
по образованието и науката; Комисия по европейските въпроси и контрол
на европейските фондове
Приет на: 19 април 2018 г.;
обн., ДВ, бр. 37 от 2018 г.
Приемането на Закон за изменение
и допълнение на Закона за туризма е
свързано с необходимостта от пълно
транспониране в националното законодателство на Директива (ЕС) 2015/2302
на Европейския парламент и на Съвета
от 25 ноември 2015 г. относно пакетните туристически пътувания и свързаните пътнически услуги, за изменение на
Регламент (ЕО) 2006/2004 и Директива
2011/83/ЕС на Европейския парламент
и на Съвета и за отмяна на Директива 90/314/ЕИО на Съвета, наричана
по-нататък „Директива (ЕС) 2015/2302“.
Директива 2015/2302 има за цел да изясни и да модернизира обхвата на защитата на туристите чрез изменение на
действащите разпоредби на ЕС за защита на потребителите. С нея се прилагат общи правила за формиране на
туристически пакети и за организиране на туристически пътувания в рамките на ЕС и се гарантира на търговци
и туристи спазването на техните права
и задължения независимо от националното право, приложимо към договора.
Директива (ЕС) 2015/2302 разширява и
правната закрила за пакетните туристически пътувания върху всички потреби-
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тели, които купуват туристически услуги за същото пътуване или почивка. От
друга страна, хармонизирането на българското законодателство с това на останалите държави в ЕС по отношение
на дейността на туроператорите и туристическите агенти ще доведе до намаляване пречките пред трансграничната
търговия за туроператорите и туристическите агенти, които желаят да работят
в целия ЕС, като се осигурява равнопоставеност на туристическия пазар.
С приетите изменения в Закона за туризма се променят процедури, с които
се въвеждат облекчения за гражданите
и бизнеса, като се намалява административната тежест при предоставянето
на услуги по закона чрез премахване
на изискването за представяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител. Съществено
е отпадането на изискванията за представяне на документи или на копия на
документи за организация за управление на туристически район, за сдруженията в процедурата по вписване в
Националния туристически регистър, а
също и при вписване в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти.
Въведени са облекчения и при категоризацията на места за настаняване и на
заведенията за хранене и развлечения,
при сертификацията на СПА центровете, като целта на измененията е регистрационните, категоризационните и
сертификационните режими за лицата,
които предоставят туристически услуги
и пакети, да бъдат облекчени.
Закон за изменение и допълнение на
Закона за енергетиката
Вносители: н.п. Делян Добрев, Валентин Николов и Александър Ненков; н.п. Искрен

Веселинов и група народни представители
Комисии: Комисия по енергетика (во
деща); Комисия по правни
въпроси
Приет на: 26 април 2018 г.;
обн., ДВ, бр. 38 от 2018 г.
Законът за изменение и допълнение
на Закона за енергетиката предвижда мерки по прилагане на Регламент
(ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври
2011 г. относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с
енергия. Контролен орган по прилагане на регламента е Комисията за енергийно и водно регулиране (комисията).
Правомощията и процедурата по контрол по изпълнение на регламента е
разписана в създадената глава седма
„а“, с членове 74а – 74р. Предвидена е
възможност за прилагане принудителната административна мярка и са определени съответни санкции за нарушаване на регламента.
Със закона се променят правоотношенията на държавните служители, работещи в администрацията на комисията, като е предвидено да се прилага
Кодексът на труда. Предвидено е бюджетът на комисията да стане част от
държавния бюджет, като се съставя, изпълнява и отчита по реда на Закона за
публичните финанси. Определят се приходите и средствата, които да постъпват
в бюджета на комисията. Предвидено
е в края на текущата година неизползваните наличности по бюджета да се
прехвърлят като приход на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“.
Енергийната стратегия на Република България се заменя със Стратегия за
устойчиво енергийно развитие на Репу-
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блика България, като се правят съответните изменения в закона.
Допълват се правомощията на комисията, като тя ще има право да:
1. изисква от титулярите на лицензии
да декларират наличието на намерения
за разделяне, отделяне, сливане, разпореждане с дялове или акции, представляващи повече от 20 на сто от капитала или продажби на части или всички
активи на енергийното дружество при
ежегодното отчитане на изпълнението
на лицензиите;
2. разрешава действия по разпореждане с дялове и акции, представляващи повече от 20 на сто от капитала на
търговски дружества, осъществяващи
лицензионна дейност по пренос и разпределение на електрическа, топлинна
енергия или газ, за да се гарантира сигурността на доставките, защити националната сигурност и обществения ред.
Дава се възможност на комисията
да прекратява лицензията, когато дружество се разпореди с такива дялове
или акции без изискуемото разрешение,
след писмено уведомление.
Променя се начинът на компенсиране на производителите на електрическа
енергия, като досегашният ред на компенсиране по преференциални цени ще
продължи да се прилага за електрическата енергия от възобновяеми източници и от високоефективно комбинирано производство на електрическа и
топлинна енергия, произведена от централи с обща инсталирана електрическа
мощност по-малка от 4 MW. За електрическата енергия от възобновяеми източници и от високоефективно комбинирано производство на електрическа и
топлинна енергия, произведена от централи с обща инсталирана електрическа мощност 4 MW и над 4 MW, компенсирането ще е чрез предоставяне на
премии.
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Комисията ще определя премиите
ежегодно в срок до 30 юни като разлика между преференциалните цени на
производителите и определената за този
период прогнозна пазарна цена за електрическа енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин, съответно произведена от възобновяеми
източници в зависимост от първичния
енергиен източник.
Премиите ще се изплащат от Фонд
„Сигурност на електроенергийната система“ (фонда) въз основа на сключен
договор за компенсиране с премии.
Дава се право на фонда да не предоставя месечната премия на производител, който има задължения към него,
като в този случай фондът няма да дължи лихва за забава. Определени са и
условията, при които фондът няма да
предоставя премия на производителите.
Дава се право на фонда да предявява искане за компенсиране на разходи,
произтичащи от задължения за предоставянето на премии.
Определят се задължените лица,
които внасят във фонда фактурираните средства от цената и/или компонентата от цена по чл. 30, ал. 1, т. 17, като
тези средства ще се признават за текущи разходи за дейността за целите на
данъчното облагане. Изпълнението на
задължението за текущия месец ще се
обезпечава с банкова гаранция и/или
депозит в пари по банкова сметка на
фонда. Определен е начинът на изчисляване размера на обезпечението, като
размерът може да се намалява в определени случаи.
На фонда се дава право при неизпълнение на задължения да предприема
действия за усвояване на предоставеното обезпечение в размер на задълженията и да подава до независимия преносен оператор искане за отстраняването
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на търговеца или производителя от пазара на електрическа енергия.
Направени са изменения в дейността на фонда, свързани с предоставянето
на премии. Въвежда се мандатност от
5 години на членовете на управителния
съвет, като мандатът може да се подновява само веднъж за още 5 години.
Предвиден е нов начин за определяне
на възнагражденията на членовете на
управителния съвет на фонда.
Правят се изменения, свързани с формирането и разходването на средствата
на фонда. Предвидено е средствата и
операциите на фонда да се включват
в консолидираната фискална програма
като средства и операции на други икономически обособени лица по чл. 13,
ал. 4 от Закона за публичните финанси
и не са част от държавния бюджет.
Променени са субектите, от които
общественият доставчик изкупува електрическа енергия, както и случаите, в
които общественият доставчик може да
купува електрическа енергия по свободно договорени цени.
Дава се възможност на производителите по чл. 162а и на производителите с обект с обща инсталирана
мощност 4 MW и над 4 MW по Закона за енергията от възобновяеми източници да продават цялата или част
от произведената от тях електрическа
енергия чрез координатор на балансираща група. Определят се и задълженията за координатора в тези случаи.
Дава се право на доставчик на електрическа енергия да преустановява временно снабдяването с електрическа
енергия на краен клиент, който има задължения по договор за продажба на
електрическа енергия към предишен
доставчик, сменен от клиента.
Във връзка с предоставянето на
премии за количествата електрическа
енергия, произведена от комбинирано

производство, се правят съответни изменения в чл. 162 и се създават чл. 162а
и 162б, като се определя и начинът на
заявяване и прехвърляне на месечните
сертификати за произход на изкупената
по чл. 162 електрическа енергия, съответно за произведената по чл. 162а електрическа енергия.
Въведени са понятия за „Базов товар“ и „Прогнозна пазарна цена по групи производители в зависимост от първичния енергиен източник“.
В преходните и заключителните разпоредби на закона се правят съответни
изменения и допълнения в Закона за
енергията от възобновяемите източници, Закона за енергийната ефективност
и Закона за административните нарушения и наказания.
Предвидено е от 1 юли 2018 г. общественият доставчик, съответно
крайните снабдители, да не изкупуват електрическа енергия по преференциални цени от производители от
високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, произведена от централи с обща инсталирана електрическа
мощност 4 MW и над 4 MW.
Уреден е начинът на предоставяне
на премии на производителите с обект
с обща инсталирана мощност 4 MW и
над 4 MW по Закона за енергията от
възобновяеми източници, които имат
сключени договори за изкупуване по
преференциални цени, включително за
определянето размера на премиите, изкупуването от обществения доставчик,
взаимоотношения с фонда, прехвърляне на гаранциите за произход.
Определени са срокове за:
1. внасяне на обезпечението по
чл. 36ж, ал. 3;
2. сключване на договор за компенсиране с премии, като срокът е различен за производителите от високо-
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ефективно комбинирано производство
на електрическа и топлинна енергия и
производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници;
3. нотификация на схемата за държавна помощ.
Предвидено е мандатът на членовете на управителния съвет на фонда,
определени до влизането в сила на
този закон, да тече от деня на влизането на закона в сила.
Уредено е преобразуването на правоотношенията на държавните служители
от администрацията на комисията.
Направени са изменения в Закона
за държавния служител и Закона за
Националната агенция за приходите,
свързани с подаването на декларацията
по чл. 35 от Закона за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“,
с изключение на разпоредбите, свързани с предоставянето на премии, които
влизат в сила от 1 юли 2018 г., измененията в Закона за държавния служител
и Закона за Националната агенция за
приходите, които влизат в сила от 30
април 2018 г., и разпоредбите, свързани с бюджетите на комисията и фонда,
които влизат в сила от 1 януари 2019 г.
Закон за изменение и допълнение на
Закона за собствеността и ползването
на земеделските земи
Вносители: н.п. Йордан Апостолов и
група народни представители; н.п. Запрян Янков и
група народни представители
Комисии: Комисия по земеделието
и храните (водеща); Комисия по правни въпроси
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Приет на: 9 май 2018 г.;
обн., ДВ, бр. 42 от 2018 г.
Законът за изменение и допълнение на Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи е
приет въз основа на два отделни законопроекта – № 754-01-52, внесен от
н.п. Йордан Апостолов и група народни представители, приет на първо гласуване на 05.09.2017 г., и № 75401-63, внесен от н.п. Запрян Янков и
група народни представители, приет
на първо гласуване на 27.09.2017 г.
Законът урежда за пръв път изисквания за сключване на договор за
наем на земеделска земя, различни
от общите, посочени в Закона за задълженията и договорите, включително регламентира кръга от лица, които
могат да отдават под наем земеделска
земя. За договори за наем със срок
по-дълъг от една година е въведено
допълнително изискване за сключването му само от съсобственик или
съсобственици на земеделска земя,
притежаващи повече от 25 на сто идеални части от съсобствения имот или
от упълномощено от тях лице. Такива
договори, както и споразуменията за
тяхното изменение или прекратяване
следва да бъдат сключени в писмена форма с нотариално удостоверяване на съдържанието и подписите на
страните, извършени едновременно.
По отношение на упълномощаването за сключване на договорите за наем
на земеделска земя законът предвижда
същото да бъде с изрично пълномощно с нотариално удостоверяване на съдържанието и подписите на упълномощителите. Въведено е и ограничението
пренаемането на земята или част от
нея да става винаги след получаване
на изрично писмено съгласие на на-
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емодателя, независимо от договореното от страните по договора за наем.
Законът дава нови правомощия на
нотариусите в хода на нотариалното
производство да проверяват спазването на въведените нови изисквания към
договорите за наем, както и да прилагат към нотариалното дело скици на
имотите. Аналогични правомощия законът дава и на съдиите по вписванията при вписване на съответните актове в службите по вписванията.
Законът регламентира правомощие
на министъра на земеделието, храните и горите да утвърждава правила за
регистрация на договорите за наем и
за аренда на земеделска земя в общинските служби по земеделие. Същевременно законодателно са регламентирани някои основни правила за
регистриране на договорите, включително и при представяне за регистриране за един и същ имот на повече от
един договор за наем или за аренда.
Детайлно е регламентирана процедура за учредяване право на ползване върху пасища, мери и ливади
от държавния и общинския поземлен фонд без провеждане на търг за
устройване на постоянни пчелини с
над 10 пчелни семейства.
В допълнителни разпоредби се
прави изменение в § 2в, като се въвеждат нови определения за „пасищни селскостопански животни“ и за
„животновъден обект“ и посоченото
изменение е предвидено да влезе в
сила от стопанската 2019 – 2020 г.
Във връзка с направените изменения в процедурите за сключване на
договори за наем и аренда на земеделска земя, в преходните и заключителните разпоредби на закона е
предвидено, че договор за наем на
земеделска земя, сключен до датата
на влизането в сила на този закон,

при който не са спазени новите изисквания, може да бъде потвърден от
собственика с декларация с нотариално удостоверен подпис, придружена с копие на договора. Когато имотът е съсобствен и е сключен за срок
над една година, декларацията се подава от съсобственика или от съсобствениците, притежаващи повече от
25 на сто идеални части от съсобствения имот, или от лице, упълномощено от тях с нотариално заверено изрично пълномощно. Срокът за
подаване на декларацията в общинската служба по земеделие е едномесечен от влизането в сила на закона.
В случай че в определения срок не
е подадена декларация, договорът за
наем на земеделска земя се заличава
служебно в службата по вписванията
и в съответната общинска служба по
земеделие след изтичане на стопанската година.
Аналогично е предвидено, че права за управление на земеделска земя,
предоставени с пълномощно до датата на влизането в сила на закона, могат да бъдат потвърдени от правоимащите с ново пълномощно, отново
в определения едномесечен срок. В
случай че потвърждаването не бъде
направено в срок, договорът за наем
на земеделска земя, сключен въз основа на съответното пълномощно,
се заличава служебно в службата по
вписванията и в съответната общинска служба по земеделие след изтичане на стопанската година.
Законът предвижда заличаването на
вписването на договор в службата по
вписванията да се извършва по разпореждане на съдията по вписванията
въз основа на уведомление от началника на съответната общинска служба по земеделие, придружено с копие
на договора и без заплащане на такса,

Законодателна дейност

а заличаването на регистрирани договори в съответната общинска служба
по земеделие – по разпореждане на
началника на общинската служба по
земеделие в срок до 10 октомври на
текущата стопанска година.
В преходните и заключителните
разпоредби на закона се правят и изменения и допълнения в няколко закона:
1. В Закона за арендата в земеделието (ЗАЗ) – изменена е разпоредбата
на чл. 3, като аналогично на новите
изисквания за сключване на договори
за наем на земеделска земя тук е предвидено договорите за аренда, както и
споразуменията за тяхното изменение
и прекратяване да бъдат сключвани в
писмена форма с нотариално удостоверяване на съдържанието и подписите на страните. Въведено е допълнително изискване за сключване на
договора за аренда само от собственик, съсобственик, чиято собственост
е повече от 50 на сто идеални части от съсобствен имот или от лице,
упълномощено от такива лица, като
упълномощаването следва да бъде с
нотариално заверено изрично пълномощно. Отново по аналогия с договорите за наем на земеделска земя, с
измененията в ЗАЗ, е въведено ограничението преотдаването под аренда
земята или част от нея да става винаги след получаване на изрично писмено съгласие на арендодателя, независимо от договореното от страните
по договора за аренда.
2. В Закона за кадастъра и имотния регистър – направено е изменение в чл. 54, ал. 5, където е регламентирано, че скиците и схемите,
предоставени чрез отдалечен достъп
до информационната система на кадастъра и имотния регистър, необходими за нуждите на нотариалното
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производство и на общинска служба
по земеделие, имат силата на официален документ, издаден от Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
3. В Закона за кооперациите – направено е изменение в чл. 31, ал. 4,
т. 3, като е предвидено, че членът на
кооперацията избира начина на ползване на своите земи, като ги предоставя за съвместно обработване на
кооперацията с писмен договор, който подлежи на нотариална заверка и
вписване.
4. В Закона за пчеларството – направени са промени в чл. 12, съответни на измененията в ЗСПЗЗ, касаещи
учредяването на право на ползване
върху пасища, мери и ливади от държавния и общинския поземлен фонд
на собственици на постоянни пчелини с над 10 пчелни семейства.
Закон за ратифициране на Споразумението за услуги за подпомагане
изпълнението на проекти между
Министерството на околната среда
и водите на Република България и
Европейската банка за възстановяване и развитие
Вносител: Министерски съвет
Комисии: Комисия по околната
среда и водите (водеща);
Комисия по бюджет и финанси; Комисия по правни въпроси; Комисия по
европейските въпроси и
контрол на европейските
фондове
Приет на: 9 май 2018 г.;
обн., ДВ, бр. 42 от 2018 г.
Ратифицирането на Проекта на закон е в изпълнение на Меморандума
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Приет на: 9 май 2018 г.;
обн., ДВ, бр. 42 от 2018 г.

за разбирателство между правителството на Република България и Европейската банка за възстановяване
и развитие за партньорство и подкрепа при усвояване на Европейските
структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г.
По силата на това Споразумение се
предвижда Европейската банка за възстановяване и развитие да осъществи
преглед на изготвената предварителна
оценка за финансови инструменти по
Оперативна програма „Околна среда
2014 – 2020 г.“, която дейност включва актуализиране на констатациите и
заключенията на първоначално изготвената предварителна оценка по Приоритетна ос 1 „Води“, по Приоритетна
ос 2 „Отпадъци“ и по Приоритетна ос
5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“.
След извършването на цялостен
преглед, включително и анализ на
възникнали промени в пазарните условия и публичните инвестиционни
нужди след 2014 г., Международната
банка за възстановяване и развитие
ще осъществи дейности по актуализация на Инвестиционната стратегия за
финансови инструменти по тези оси.

С приетите изменения в закона се въвежда възможност продължителност
та на работното време по трудовия
договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа да е 4 или 8
часа. При определяне на възможност
за работа на 4 или 8 часа ще може
коректно да се изчисляват и дължимите възнаграждения и осигурителни
вноски по договора, което ще отговаря на реално отработено време и положен труд.
С новоприетите норми се регламентира правото за полагане на извънреден труд при извършване на
определени работи от служители на
Министерството на вътрешните работи. Създаването на възможност тези
дейности да могат да бъдат изпълнявани и в извън установеното работно
време ще доведе до регламентирано
полагане на труд извън установеното
работно време от посочените служители, тяхната защита по време на изпълнение на служебните им задължения и компенсиране на този труд при
съответните условия.

Закон за изменение и допълнение на
Кодекса на труда

Закон за изменение и допълнение на
Гражданския процесуален кодекс

Вносители: н.п. Светлана Ангелова,
Пламен Нунев, Ирена
Ди
мова, Димитър Гечев,
Калин Поповски, Росен
Живков и Ралица Добрева
Комисии: Комисия по труда, социалната и демографската
политика (водеща); Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред

Вносител: Министерски съвет
Комисия: Комисия по правни въпроси
Приет на: 10 май 2018 г.;
обн., ДВ, бр. 42 от 2018 г.
Най-съществените изменения са
свързани с регламентиране на процедура за искове с малък материален интерес, особени правила относно граждански дела при действие на
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международни договори (Хагска конвенция от 2007 г. за международното събиране на издръжка на деца),
както и в Закона за задълженията и
договорите – относно спирането или
прекъсването на давността при предявен частичен иск.
1. Изменения в уредбата на прекратяване при висящ процес
В разпоредбата на чл. 126 ал. 1, регламентираща, че когато в един и същ
съд или в различни съдилища има висящи две дела между същите страни,
на същото основание и за същото искане, по-късно заведеното се прекратява служебно от съда, се добавя, че
това е с изключение на делата за присъждане на първоначално непредявената част от вземане, предмет на дело
по вече висящ частичен иск.
2. Създаване на процедура за искове с малък материален интерес
Създава се специална европейска
процедура за искове с малък материален интерес по Регламент (ЕО)
№ 861/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г.,
като е предвиден триинстанционен
процес. Има и възможност за преразглеждане на решението, постановено в рамките на тази процедура,
при условията и по реда на чл. 18 от
същия регламент.
Изпълнителен лист, издаден въз
основа на процедурата за искове с
малък материален интерес, а и въз
основа на европейско изпълнително
основание за безспорно вземане, се
издава от окръжния съд по постоянен
адрес на длъжника, седалище или по
местоизпълнението. Разпореждането
подлежи на обжалване пред Софийския апелативен съд, чието решение
подлежи на касационно обжалване
пред Върховния касационен съд.
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3. Особени правила относно граждански дела при действие на международни договори (Хагска конвенция
от 2007 г. за международното събиране на издръжка на деца):
Създава се част осма, посветена на признаването и изпълнението
на съдебни решения при действието
на Конвенцията за международното
събиране на издръжка на деца и на
други членове на семейството (Хагска конвенция от 2007 г.), която е в
сила за България от 1 август 2014 г.
Предвижда се ред за издаване на документи за признаване или допускане изпълнението на българско съдебно решение. Създава се производство
по признаване и допускане на изпълнението на съдебни решения, постановени в държави – страни по Хагската конвенция от 2007 г., като се
предвиждат два варианта: пряко признаване и съдебно признаване.
Пряко признаване – съдебно решение, постановено в държава – страна по Хагската конвенция от 2007 г.,
се признава от органа, пред който се
предявява, въз основа на препис от
съдебното решение и удостоверение
за влизането му в сила.
Признаване по съдебен ред – заинтересованата страна може да поиска
признаване на съдебно решение, постановено в държава – страна по Хагската конвенция от 2007 г., по реда на
чл. 637 ГПК от окръжния съд по постоянния адрес на длъжника, по неговото обичайно местопребиваване
или по местоизпълнението.
Разпореждането по признаването
има сила на решение, постановено в
исков процес.
Подробно са регламентирани изпълнението на съдебно решение,
постановено в държава – страна по
Хагската конвенция от 2007 г., призна-
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ването и изпълнението на споразумението за издръжка, принудителното
изпълнение на решение, постановено
в държава – страна по Хагската конвенция от 2007 г., както и изпълнението срещу държавни учреждения.
4. Изменения в други закони:
В Закона за задълженията и договорите се правят изменения относно
спирането или прекъсването на давността при предявен частичен иск,
като се създава 116а, регламентиращ,
че когато вземането е предявено частично, давността се спира или прекъсва само за предявената част.
В Административнопроцесуалния
кодекс (АПК) се прави допълнение,
като към чл. 144, уреждащ субсидирано прилагане на ГПК, се добавя: „с изключение на чл. 61, ал. 2“.
Съгласно чл. 61 ал. 2 ГПК сроковете спират да текат за страните през
дните, обявени за официални празници по чл. 154, ал. 1 от Кодекса на
труда, както и по време на съдебната ваканция по чл. 329 ал. 1 от Закона за съдебната власт. Следователно
в производствата по АПК спирането
на срока по чл. 61, ал.2 ГПК няма да
се прилага и сроковете ще текат.

вори, ако е предвидено в акта, ще се
обнародват като притурка само на интернет страницата на „Държавен вестник“ към броя на вестника, в който е
обнародван съответният акт.
Обнародването на интернет страницата на „Държавен вестник“ има
същото правно значение, както и обнародването в печатно издание на
„Държавен вестник“.
В преходните и заключителните
разпоредби се предвижда изменение
в Закона за здравното осигуряване,
като се регламентира, че приложенията към Националните рамкови
договори за 2018 г. по чл. 54, ал. 1
и 2 от Закона за здравното осигуряване, представени за обнародване в
притурка към „Държавен вестник“ до
влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за
„Държавен вестник – т.е. до 15 май
2018 г., се обнародват като притурка само на интернет страницата на
„Държавен вестник“.

Закон за изменение и допълнение на
Закона за „Държавен вестник“

Закон за допълнение на Закона за
противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото
имущество

Вносители: н.п. Даниела ДаритковаПроданова и група народни представители
Комисии: Комисия по правни въпроси (водеща); Комисия по
здравеопазване
Приет на: 3 май 2018 г.;
обн., ДВ, бр. 40 от 2018 г.

Вносители: н.п. Данаил Кирилов и
група народни представители
Комисия: Комисия по правни въпроси
Приет на: 11 май 2018 г.;
обн., ДВ, бр. 41 от 2018 г.

Приложенията към нормативен акт,
включително към международни дого-

С преходна разпоредба се удължава до 8 юни 2018 г. срокът за подава-
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не на декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 за 2017 г.
от всички задължени лица. С промяната се създават условия задължените лица да имат време да съберат
необходимата за деклариране информация.

Закон за изменение на Закона за радиото и телевизията
Вносители: н.п. Вежди Рашидов и
група народни представители
Комисия: Комисия по културата и
медиите (водеща)
Приет на: 16 май 2018 г.;
обн., ДВ, бр. 44 от 2018 г.
След приетите законови промени
през 2010 г. Съветът за електронни
медии е намален от 9 на 5 членове,
като трима се избират от Народното
събрание, а двама се назначават от
президента за срок от 6 години. Съставът на Съвета за електронни медии
се обновява през две години от квотата на Народното събрание и през
три години от квотата на президента. Този режим обаче се препятства
от нормата на чл. 24, ал. 2, съгласно
която решението на Народното събрание и указът на президента влизат
в сила едновременно.
С отмяната на ал. 2 на чл. 24 се
премахва съществуващото противоречие между нормите на закона и се
осигурява възможност за встъпване
в длъжност на членовете на Съвета
за електронни медии от момента на
влизане в сила на акта за техния избор или назначаване.
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Закон за допълнение на Закона за
ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове
Вносител: Министерски съвет
Комисии: Комисия по външна политика (водеща); Комисия
по регионална политика,
благоустройство и местно
самоуправление
Приет на: 16 май 2018 г.;
обн., ДВ, бр. 44 от 2018 г.
Предлаганите допълнения въвеждат
децентрализиране на извършването
на заверки с „апостил“ на документи,
издавани от общинските администрации, чрез възлагане на тези функции
на областните администрации. По
този начин ще се постигне подобряване на административното обслужване
и намаляване на административната
тежест при извършване на удостоверяване на документи с „апостил“.
При сега действащата нормативна
уредба дейностите по заверка с „апостил“ на документи, издавани от общинските администрации, се извършват от Министерството на външните
работи. Възлагането на тези функции на областните администрации би
спестило време и средства на гражданите, които живеят извън София.
С предлаганите допълнения всяка
от 28-те областни администрации ще
поеме извършването на заверката с
„апостил“ на документи, издавани от
общинските администрации в съответната област. На практика възлагането на тези функции на областните
администрации няма да доведе до съществено допълнително натоварване
на служителите във всяка от областните администрации.
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За изпълнението на тези функции
от областните администрации съществуващият специализиран софтуер за заверки с „апостил“, ползван от
Министерството на външните работи, ще бъде надграден и внедрен в
областните администрации.
За да станат областните администрации компетентен орган, който
извършва заверка с „апостил“, следва
да се направи допълнение на Закона
за ратифициране на Конвенцията за
премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични
актове от 2013 г.
Закон за изменение и допълнение
на Закона за защита на лица, зас
трашени във връзка с наказателно
производство
Вносител: Министерски съвет
Комисии: Комисия по правни въпроси (водеща); Комисия
за контрол над службите
за сигурност, прилагането
и използването на специалните разузнавателни
средства и достъпа до
данните по Закона за
електронните съобщения
Приет на: 18 май 2018 г.;
обн., ДВ, бр. 44 от 2018 г.
Със закона се въвежда понятието
„специална защита“, която включва
два вида защита – предварителна защита и Програма за защита.
Предварителната защита, която
цели осигуряване на незабавна защита на застрашените лица, се прилага до издаването на разпореждане на
главния прокурор или до вземане на
решение на Съвета по защита за мярка за защита за срок до 30 дни, който

може да бъде удължен при необходимост с не повече от 30 дни. Мерките
на предварителната защита са: лична физическа охрана, охрана на имуществото, настаняване на безопасно
място и настаняване в друго място за
изтърпяване на наказанието.
Програмата за защита на застрашени лица представлява комплекс от
мерки, предприемани по отношение
на лица, получили статут на защитени лица по закона. От съществуващите досега мерки за защита по
програмата отпада пълната промяна
на самоличността, а останалите мерки са: промяна на мястото на живеене в страната, промяна на мястото
на работа, промяна на учебното заведение, настаняване в друго място за
изтърпяване на наказанието, както и
релокация в друга държава.
Специалната защита се осъществява от Бюрото по защита при главния прокурор. Контролът върху дейността на бюрото се упражнява от
главния прокурор, а контролът върху
изпълнението на специалната защита
– от Съвет по защита на застрашените лица.
Предоставянето на специална защита се извършва по предложение
на окръжния прокурор, а в съдебното
производство – на съда, чрез Бюрото по защита, до главния прокурор.
Предвидено е бюрото да дава мотивирано становище по предложението
на окръжния прокурор или на съда
относно възможността за осигуряване и вида на мерките за предварителна защита на лицето.
Главният прокурор преценява дали
показанията, обясненията или информацията на застрашеното лице са от
съществено значение за наказателното производство и не допуска предоставянето или предоставя предвари-
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телна защита с разпореждане, което
се изпраща на Бюрото по защита за
изпълнение и изготвяне на становище относно необходимостта и възможността за включване в Програмата за защита. В случаите на отказ
за предоставяне на предварителна защита по предложение, изготвено от
окръжния прокурор, разпореждането
на главния прокурор е окончателно.
В случаите, когато главният прокурор
намери, че не са налице условията за
предоставяне на предварителна защита по предложение на съда, то заедно
с писменото становище на Бюрото по
защита се изпраща незабавно на Съвета по защита за произнасяне. Предвидено е изпълнението на мерките по
предварителната защита да започва
след разпореждане на главния прокурор и писмено съгласие на застрашеното лице, като при отказ от даване на съгласие от застрашеното лице,
процедурата да бъде прекратена.
Установява се и механизъм за периодична оценка за наличие и определяне на степента на застрашеност на защитеното лице. Бюрото
по защита е длъжно да дава становище, в което е отчетена постъпващата информация за развитието на
наказателното производство от органа, направил предложението, относно необходимостта от продължаване
и вида на мерките за защита.
Със закона се правят и съответните промени в Наказателно-процесуалния кодекс и в Закона за защита
на класифицираната информация.
Закон за изменение и допълнение на
Закона за гражданската регистрация
Вносители: н.п. Искрен Веселинов и група народни представители
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Комисия:

Комисия по регионална
политика, благоустройство и местно самоуправление
Приет на: 22 май 2018 г.;
обн., ДВ, бр. 47 от 2018 г.
Със Закона за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация се установяват правила за
адресна регистрация на лицата, получили българско гражданство по
реда на чл. 15, ал. 1 от Закона за бъл
гарското гражданство, които досега се вписват служебно в регистъра
на населението на район „Средец“
в гр. София. Съгласно промените в
Закона за гражданската регистрация
тези лица могат да направят първата
си адресна регистрация по постоянен
адрес в страната, като в тези случаи
не се прилагат ограниченията, свързани с броя на лицата, които могат
да обитават едно жилище.
Закон за изменение и допълнение на
Закона за местното самоуправление
и местната администрация
Вносители: н.п. Искрен Веселинов и
група народни представители
Комисия: Комисия по регионална
политика, благоустройство и местно самоуправление
Приет на: 22 май 2018 г.;
обн., ДВ, бр. 47 от 2018 г.
Със Закона за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация
се преодоляват практически проблеми във връзка с определяне на броя
на необходимите гласове за формиране на мнозинството при приемане
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на решенията на общинските съвети.
Разяснява се колко точно са повече
от половината от общия брой на съветниците, като се приема, че повече от половината от общия брой на
общинските съветници е налице, когато броят на присъстващите на заседанието общински съветници е поголям от останалата част от общия
брой на съветниците. Това определение се отнася към необходимия брой
общински съветници за провеждане
на заседание на общинския съвет и
за приемане на решения на съвета.
Закон за изменение и допълнение на
Кодекса за социално осигуряване
Вносител: Министерски съвет
Комисии: Комисия по труда, социалната и демографската
политика (водеща); Комисия по бюджет и финанси;
Комисия по европейските
въпроси и контрол на европейските фондове
Приет на: 23 май 2018 г.;
обн., ДВ, бр. 46 от 2018 г.
Със законa се въвеждат изисквания на Директива 2014/50/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от
16 април 2014 г. относно минималните изисквания за повишаване на
мобилността на работниците между
държавите членки чрез подобряване
на придобиването и запазването на
допълнителни пенсионни права.
С приетите изменения в закона се
улеснява упражняването на правото
на свободно движение на работниците между държавите членки. Регламентира се задължение за пенсионноосигурителните дружества и за
работодателите, в качеството си на

осигурители, също да предоставят
точна информация в писмена форма в приемливи срокове за условията за придобиване на допълнителни
пенсионни права и последствията от
прилагането на условията, когато се
прекрати трудово правоотношение,
както и размерът на полагащите се
средства на наследниците на починало осигурено лице или пенсионер
във фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване.
Законът регламентира максимален срок на изчакване, не по-дълъг
от 6 месеца, след изтичането на който работодателите, в качеството им
на осигурители, са длъжни, ако осигуряват останалите си работници и
служители, да започнат да внасят
осигурителни вноски във фонд за допълнително доброволно пенсионно
осигуряване или фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми за новопостъпилия работник или служител
или за лицето, с което е сключен договор за възлагане на управление и
контрол.
Закон за изменение и допълнение на
Закона за съдебната власт
Вносител: Министерски съвет
Комисии: Комисия по правни въпроси (водеща); Комисия
за борба с корупцията,
конфликт на интереси
и парламентарна етика;
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Приет на: 30 май 2018 г.;
обн., ДВ, бр. 49 от 2018 г.
Основни акценти:
– Правомощие на съдийската колегия на Висшия съдебен съвет да
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прекрати командироването на съдия в друг орган на съдебна власт
от този, в който заема по щат съответната съдийска длъжност, когато
има нарушение при командироването или е възникнала необходимост за
кадрово обезпечаване на работата на
органа на съдебната власт, от който
съдията е командирован.
– Допълнителни правомощия на
Инспектората към Висшия съдебен
съвет във връзка с новите проверки, които ще извършва. Инспекторатът вече може да получава информация от информационните системи по
чл. 56 и 56а от Закона за кредитните институции. Главният инспектор и
инспекторите от Инспектората могат
да искат разкриване на банкова тайна от районния съд, в чийто район е
постоянният адрес на лицето, с изключение на случаите, когато то е
дало съгласие за това.
– При изслушването на кандидатите за административни ръководители
от общото събрание на съответния
съд, освен прокурорите при съответната прокуратура, ще могат да изразят становище за кандидата и следователите.
– Отпада възможността заинтересовани лица да оспорват решението
на съответната колегия на Висшия
съдебен съвет, касаещо встъпването
в длъжност на административните
ръководители.
– При атестирането промените са
няколко и целят облекчаване на процедурата и избягване на забавите при
конкурси, както и гарантиране на задълбоченост на преценките:
– Извънредното атестиране, след
приключване на периодичното атестиране, да се извършва само ако от
последното периодично атестиране
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са изминали 5 години, вместо досегашните три години;
– Не се провежда периодично атестиране на магистрати след навършване на 60-годишна възраст;
– Сpoĸът зa изгoтвянeтo нa ĸoм
плeĸcнa oцeнĸa нa cъдия, пpoĸypop
или cлeдoвaтeл oт Koмиcиятa пo
aтecтиpaнeтo и ĸoнĸypcитe (cъдийcĸa
или пpoĸypopcĸa) зaпoчвa дa тeчe oт
oтĸpивaнeтo нa пpoцeдypaтa, а не от
постъпването на предложението за
атестиране.
– Еднократно парично обезщетение при освобождаване от длъжност
на съдия, прокурор или следовател с
повече от 10 години стаж на такава
длъжност няма да се получава, когато съответният съдия, прокурор или
следовател подаде оставка при образувано срещу него дисциплинарно
производство с предложение за наказание дисциплинарно освобождаване
от длъжност.
– Създават се нови задължения
за Националния институт на правосъдието – да осъществява задължително въвеждащо обучение на съдиите, прокурорите и следователите при
първоначално назначаване в органите на съдебната власт и при избор на
съдебните заседатели за първи мандат, да извършва електронно обучение, както и да организира приложно
изследване и анализ на практики в
областта на правосъдието.
– Изpичнo се peглaмeнтиpaт изиc
квaниятa зa нaзнaчаване нa cъдeбни
cлyжитeли, които досега бяха уредени
само в подзаконов нормативен акт.
Пpи вcтъпвaнeтo cи в длъжнocт, както и всяка година до 15 май, cъдeбнитe cлyжитeли пoдaвaт пpeд работодателя дeклapaция зa имyщecтвo
и интepecи пo чл. 35 oт Зaкoнa зa
пpoтивoдeйcтвиe нa кopyпциятa и зa
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oтнeмaнe нa нeзaкoннo пpидoбитoтo
имущество. Съдебните служители
следва да подадат декларация, че отговарят на изискванията за заемане
на длъжността, както и декларация
за несъвместимост – в срок един месец от влизането в сила на настоящите изменения в Закона за съдебната
власт.
– Главна дирекция „Охрана“ ще
осъществява охрана и на сградите
на Министерството на правосъдието, предназначени за централната
администрация, както и на сградата
на Агенцията по вписванията – Централно управление.
– Предвижда се наказание глоба
в размер от 300 до 3000 лв. за лицата, които не подадат декларации за
имущество и интереси в едномесечен
срок от изгубване на качеството, което е основание за деклариране.

Закон за изменение и допълнение на
Закона за обществените поръчки
Вносители: н.п. Данаил Кирилов и
група народни представители
Комисия: Комисия по правни въпроси
Приет на: 31 май 2018 г.;
обн., ДВ, бр. 49 от 2018 г.
Със закона се правят промени в
глава двадесет и седма, която регламентира производството по обжалване на обществените поръчки. Част от
промените са редакционни и целят
прецизиране на разпоредбите на закона. От своя страна съществените

промени могат да се обособят в няколко насоки:
1. Промени, свързани със съдържанието на жалбата, които се изразяват в допълване на нейните реквизити, а именно:
– жалбоподателят вече е задължен
да посочи обстоятелствата, на които
основава качеството си на заинтересовано лице, когато това е приложимо и изчерпателно и конкретно да
посочи всички възражения и основанията за тях, както и исканията си;
– жалбоподателят вече е задължен
да посочи и уникалния номер на поръчката в регистъра на обществените
поръчки;
– към жалбата задължително се
прилагат доказателства за правния интерес от обжалването, както
и доказателства за представителната
власт, когато жалбата се подава чрез
представител.
2. Променя се и моментът на спиране на процедурата по възлагане на
обществена поръчка, когато е поискана временна мярка за спиране по
чл. 203 от закона – началният момент
на спиране вече няма да е от самото
подаване на жалбата, а от уведомяването на възложителя за образуване
на производството пред Комисията
за защита на конкуренцията.
3. Промяна е направена и по отношение на начина на уведомяване
на страните в производството по обжалване – страните вече ще се смятат за уведомени, а призовките или
съобщенията за връчени, ако са им
изпратени на посочените от тях електронен адрес или факс.
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Закон за ратифициране на Протокола за предварително изпълнение
на Споразумението относно Единния
патентен съд
Вносител: Министерски съвет
Комисии: Комисия по правни въпроси (водеща); Комисия по
бюджет и финанси
Приет на: 6 юни 2018 г.;
обн., ДВ, бр. 50 от 2018 г.
Република България ратифицира
Споразумението относно Единния
патентен съд на 8 април 2016 г. Споразумението предвижда създаването
на Единен патентен съд с юридическа правосубектност във всяка договаряща държава членка.
Протоколът за предварително изпълнение на Споразумението относно Единния патентен съд е подписан от името на правителството
на Република България на 11 септември 2017 г. при условие на последваща ратификация, като самото
Споразумение предвижда период на
предварително изпълнение на институционалните, организационните и
финансовите разпоредби.
Протоколът е ратифициран или
приет от Естония, Белгия, Финландия, Италия, Холандия, Великобритания, Швеция, Люксембург, Франция
и Дания, като размерът на вноската
на Република България ще възлиза
на 17 760 евро за първата година и 10
600 евро за втората година. Всички
спорове за разрешаване на патенти
ще бъдат разглеждани само от този
общ орган.
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Закон за изменение и допълнение на
Закона за кредитните институции
Вносител: н.п. Менда Стоянова
Комисия: Комисия по бюджет и
финанси
Приет на: 6 юни 2018 г.;
обн., ДВ, бр. 51 от 2018 г.
Със Закона за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции се правят изменения и допълнения, свързани с чл. 28, параграф
2 от Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета от
8 юни 2016 г. относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите
на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на
резултатите на инвестиционни фондове, и за изменение на директиви
2008/48/ЕО и 2014/17/ЕС и на Регламент (ЕС) № 596/2014.
Въвежда се възможност за банките, когато бенчмарк за лихвен процент се променя съществено или
вече не се изготвя, да прилагат
план за действие, изготвен съгласно
чл. 28, параграф 2 от Регламент (ЕС)
2016/1011. Определят се задълженията на банката при прилагането на
плана за действие, включително при
определянето на размера на лихвения процент по договорите за кредит,
когато прилаганият бенчмарк се заменя с друг бенчмарк.
В преходните и заключителните разпоредби на закона се правят
аналогични допълнения в Закона за
кредитите за недвижими имоти на
потребители и в Закона за потребителския кредит.
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Предвидено е законът да се прилага и за договорите за кредит по Закона за кредитните институции, договорите за кредит на недвижими
имоти на потребители и договорите
за потребителски кредит, сключени
до влизането на закона в сила.
Законът влиза в сила от 1 юли
2018 г.

Закон за изменение и допълнение на
Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и
смеси
Вносител: Министерски съвет. Обединен законопроект, изготвен по реда на чл. 81,
ал. 2 от ПОДНС
Комисии: Комисия по околната
среда и водите (водеща); Комисия по здравеопазването; Комисия по
икономическа политика
и туризъм; Комисия по
земеделието и храните
Приет на: 13 юни 2018 г.;
обн., ДВ, бр. 53 от 2018 г.
Законът въвежда мерки по прилагането на Регламент (ЕС) № 2017/852
на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 г. относно живака и за отмяна на Регламент
(ЕО) № 1102/2008 (Регламент (ЕС)
2017/852). Министърът на околната среда и водите е компетентен орган по смисъла на чл. 17 от Регламент (ЕС) 2017/852 с изключение на
разпоредбите на чл. 10 от същия регламент, свързани с опазване на човешкото здраве от живак, живачни
съединения и смеси на живака, включително мерките, свързани с денталната амалгама, за които компетентен

орган е министърът на здравеопазването. Вносът на живак и смеси на
живака по приложение I към Регламент (ЕС) 2017/852 за употреба, разрешена в страната, може да се осъществява след съгласие от министъра
на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице.
Всяко физическо или юридическо
лице, което възнамерява да произвежда или да пуска на пазара нов продукт с добавен живак или да използва
нов производствен процес, включващ
употребата на живак или живачни
съединения, е длъжно да подава уведомление до министъра на околната
среда и водите. Европейската комисия дава последващо разрешаване на
нов продукт с добавен живак или нов
производствен процес въз основа на
подадената от икономическите оператори документация относно изпълнението на критерии
те по чл. 8, параграф 6 от Регламент (ЕС) 2017/852 и
становището от Експертния съвет за
оценка на приоритетни вещества към
Министерството на околната среда и
водите. Износът на живак и живачни съединения, за които се прилагат
изключения от забраната за износ, се
осъществява след подадено уведомление и се прилага процедурата за предварително обосновано съгласие (PIC
процедура). Със закона са прецизирани дейностите на контролните органи
и е въведена административнонаказателна отговорност при неспазване на
забраните и ограниченията за намаляване на въздействието на живака и
нарушаване на изискванията на разпоредбите на Регламент (ЕС) 2017/852.
Министерският съвет по предложение
на министъра на здравеопазването в
срок до 1 юли 2019 г. трябва да приеме национален план относно мерките за постепенно прекратяване на
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употребата на дентална амалгама съгласно чл. 10 параграф 3 от Регламент
(ЕС) 2017/852. Във връзка с отмяната
на Регламент (ЕО) № 1102/2008 разпоредбите по прилагането му в раздел
VIII на Закона за опазване на околната среда се отменят. С измененията в
Закона за управление на отпадъците
се въвеждат санкции, свързани с нарушаване на разпоредбите за управлението на отпадъци от живак.
Законът урежда прилагането на
разпоредбата на чл. 2, параграф 3 от
Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18
декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH),
за създаване на Европейска агенция
по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на
Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на
Комисията, както и на Директива
76/769/ЕИО на Съвета и директиви
91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО
и 2000/21/ЕО на Комисията (Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH). Със
закона е регламентирана националната процедура за разрешаване на
изключения от изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH),
когато това е необходимо за интересите на отбраната. Новият чл. 3а определя обстоятелствата при наличието на които физически и юридически
лица могат да бъдат освободени от
задълженията за регистрация, разрешаване и/или ограничаване съгласно
дял II, III,VI,VII,VIII и/или IX от Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH) за
определени химични вещества в самостоятелен вид, в състава на смеси
или в изделия в интерес на отбраната, а новите чл. 20а – 20д регламентират процедурата за освобождава-
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не. Компетентен орган за издаване
на разрешението за освобождаване
е Междуведомственият съвет по отбранителна индустрия и сигурност
на доставките към Министерския
съвет. Условията, редът и сроковете
за издаване, отказване, изменение,
прекратяване и отнемане на разрешението за освобождаване, изискванията за предотвратяване или ограничаване на вредното въздействие
върху човешкото здраве и околната среда, както и информацията по
чл. 20д, т. 2 се определят с наредба на
Министерския съвет. Регламентирано е създаването и поддържането на
регистър на издадените разрешения
за освобождаване, който не е публичен. Законът урежда задълженията
на лицата, получили разрешение за
освобождаване, и е въведена административнонаказателна отговорност
за тях при неспазване на задълженията и изискванията за предотвратяване или ограничаване на вредното
въздействие върху човешкото здраве
и околната среда, както и за поддържане на информацията.
Закон за изменение и допълнение на
Закона за рибарството и аквакултурите
Вносители: н.п. Иван Миховски и група народни представители
Комисии: Комисия по земеделието
и храните (водеща); Комисия по правни въпроси;
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Приет на: 20 юни 2018 г.;
обн., ДВ, бр. 55 от 2018 г.
1. Предвижда се в списъка на комплексни и значими язовири по при-
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ложение № 1 към чл. 13, т. 1 от Закона
за водите, използвани за аквакултури в мрежени клетки със значително
производство, да се определят защитни за дейността водни нива, които
да гарантират минимално допустима
дълбочина, заета от мрежени клетки.
2. Лицата, които желаят да им бъде
издаден билет за любителски риболов, с изключение на тези по чл. 23,
ал. 2, т. 1 от закона, ще попълват декларация по образец, с която ще декларират, че познават изискванията
на нормативната уредба, приложима
за любителския риболов.
3. Предвижда се лицата, които
разпространяват билети за любителски риболов, ежегодно да разходват
не по-малко от 5 на сто от стойността на продадените от тях през предходната година билети за зарибяване на обектите по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2
от закона, определени за любителски
риболов. За извършеното зарибяване
ще се съставя протокол.
4. Забранява се риболовът с мрежени риболовни уреди в обектите по
чл. 3, ал. 1 от закона с изключение
на риболова, извършван във водите
на Черно море и река Дунав, при условията на чл. 17, както и от лица,
регистрирани по реда на чл. 25 от закона – във водните обекти, за които
е извършена регистрацията.
5. Забранява се и пренасянето и
превозването на мрежени риболовни
уреди, като забраната не се отнася
за лицата, притежаващи валидно разрешително за стопански риболов по
чл. 17 от закона, и тези, регистрирани
по реда на чл. 25 от закона.
6. Забранява се пренасянето и превозването на технически устройства
и съоръжения за улов с електрически ток, с изключение на случаите,
в които лицето притежава валидно

разрешително за улов за научноизследователски цели.
7. Дават се редица правомощия на
служителите на ИАРА при изпълнение на служебните им правомощия
да: задържат лице, което не се подчинява на законно разпореждане и/или
оказва съпротива при изпълнение на
законно разпореждане, като при задържане на правонарушител незабавно ще уведомяват компетентните
полицейски органи; използват заснемащи или записващи технически
средства или системи; използват моторни превозни средства със специален режим на движение; използват
физическа сила и помощни средства
след предупреждение, с изключение
на случаите на внезапно нападение;
проверяват плавателни средства, когато са спрени или са на котва и да
спират със сигнал със стоп-палка и
проверяват превозни средства на територията на съответната област, в
която се намира водният обект, който контролират.
8. Предвидени са съответни административнонаказателни разпоредби
за нарушенията по т. 2 – 6.
9. Дават се легални дефиниции на
понятията „помощни средства“, „значително производство“ и „защитно
ниво“.
10. Направено е съответното изменение в Закона за движението по пътищата във връзка с правомощието
по т. 7 да се използват моторни превозни средства със специален режим
на движение.
11. Предвидени са изменения в Закона за собствеността и ползването
на земеделските земи, в преходните
и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ДВ, бр. 42

Законодателна дейност

от 2018 г.) и Закона за арендата в земеделието, с които се прецизират редица разпоредби, свързани с договорите за наем и аренда на земеделски
земи, и се удължава срокът по § 10,
ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ до 31
юли 2018 г.
12. Изменя се чл. 238 от Наказателния кодекс и се предвижда наказателна отговорност за този, който
лови, улови риба и/или други водни организми: чрез използване на
взривни, отровни или зашеметяващи
вещества; с технически устройства и
съоръжения за улов с електрически
ток без валидно разрешително; с риболовни мрежи в обекти, различни
от Черно море, река Дунав и обектите, за които лицето има регистрация по чл. 25 от Закона за рибарството и аквакултурите и има влезли
в сила две или повече наказателни
постановления за административни
нарушения по Закона за рибарството
и аквакултурите; в забранени места
или при маловодие; в непромишлени води през размножителния период на рибата и от видове, забранени
за улов. Разписани са квалифицираните състави на престъплението, когато: е извършено от две или повече
лица, сговорили се предварително за
неговото осъществяване; е извършено в съучастие със служител на Изпълнителна агенция по рибарство и
аквакултури, който се е възползвал
от служебното си положение; е извършено повторно и предметът на
престъплението е в големи размери.
Закон за изменение и допълнение на
Закона за водите
Вносители: н.п. Емил Христов и група
народни представители
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Комисии:

Комисия по околната среда и водите (водеща); Комисия по регионална политика, благоустройство и
местно самоуправление;
Комисия по икономическа политика и туризъм;
Комисия по земеделието
и храните; Комисия по
енергетика
Приет на: 20 юни 2018 г.;
обн., ДВ, бр. 55 от 2018 г.
Със закона се уточнява и конкретизира понятието „язовир“, което ще
доведе до по-правилно разходване на
ограничения финансов ресурс на общините, както и за осъществяването
на по-ефективен държавен контрол
върху състоянието на язовирните стени и съоръженията към тях. Въвежда се класификация на язовирите на
„големи“ и „малки“, като се дава възможност за регламентиране на различни изисквания по отношение на
поддържането им в изправно техническо състояние и осигуряване на безопасната им експлоатация (чл. 141а).
Въвежда се и класификация на язовирите по степени на потенциална опасност (чл. 141б). Язовирите се
класифицират в тристепенна скала
на потенциална опасност в зависимост от оценката на риска от човешки жертви, икономическите, социалните и екологичните щети, а именно:
първа висока степен на потенциална опасност, втора значителна степен на потенциална опасност и трета
ниска степен на потенциална опасност. Критериите за класифициране
на степента на потенциална опасност
се определят с наредбата по чл. 141,
ал. 2 от междуведомствена комисия,
която се назначава от Министерския
съвет, а класификацията на язови-
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рите по отношение на тяхната потенциална опасност се извършва от
комисията по чл. 138, ал. 3. Новият
чл. 190в регламентира изискването за
издаване на разрешение за извеждане от експлоа
тация или ликвидация
на язовирните стени и съоръженията към тях от председателя на Държавната агенция за метрологичен и
технически надзор. Въвеждането на
този режим цели да се предотврати
самоволното разрушаване на съоръженията, като е съобразен и с обстоятелството, че язовирите са първа
категория строежи и в тази връзка
разрешението за строеж по реда на
Закона за устройството на територията ще се издава след получаване на
разрешение за извеждане от експлоатация и/или ликвидация на язовирната стена и съоръженията към нея,
издавано по Закона за водите.
Законът урежда хипотезите, при
които е налице отказ от право на
собственост върху недвижими имоти, представляващ язовир. Съгласно
чл. 19, ал. 2 публична общинска собственост, ако не са публична държавна собственост, са и недвижимите
имоти и изградените върху тях язовири и съоръжения към тях, чиито
собственици са се отказали от правото си на собственост по реда на
чл. 100 от Закона за собствеността.
Общината, ставайки собственик на
тези язовири, ще има възможност
да предостави съответния язовир на
концесия и съответно да се гарантира техническата изправност и безопасната експлоатация на язовирни
стени и съоръжения към тях, представляващи потенциална опасност за
населението и икономиката. Урежда се и възможността собствениците
на язовирните стени и съоръженията
към тях да възлагат на оператори-

те на язовирните стени изготвянето
на аварийните планове, като специфичните изисквания към аварийните
планове се определят с наредбата по
чл. 141, ал. 2.
Със закона се създава Държавно
предприятие „Управление и стопанисване на язовири“ (ДПУСЯ) със
статут на държавно предприятие по
смисъла на чл. 62, ал. 3 от Търговския закон. Основен предмет на дейност на ДПУСЯ е да осъществява
комплексно управление на язовири
– публична и частна държавна собственост, вкл. и поддръжка на язовирните стени и съоръженията към
тях в изправно техническо състояние
и безопасната им експлоатация.
Прецизирани са случаите на прилагане на принудителни административни мерки, техният вид, начинът за
тяхното приложение, както и редът
за тяхното обжалване. Определени
са лицата, които следва да приведат
принудителните мерки в изпълнение
и упражняването в пълен обем на
правомощията на контролните органи в лицето на председателя на Държавната агенция за метрологичен и
технически надзор.
Със закона се създава възможност
ремонтите и реконструкциите на язовири – държавна и общинска собственост, да могат да се възлагат от
търговско дружество със сто на сто
държавно участие, определено от Министерския съвет. Списъкът на язовирите, на които трябва да се извърши
основен ремонт или реконструкция
на язовирните стени и съоръженията към тях, се приема от Министерския съвет по предложения на председателя на Държавната агенция за
метрологичен и технически надзор.
Общините възстановяват на търговското дружество разходите за ремон-
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тите и реконструкциите на язовири –
общинска собственост, освен когато
общинският съвет е приел решение
за безвъзмездно прехвърляне правото
на собственост върху тях на държавата. Подобен е и режимът, ако се наложат ремонти и реконструкции на
язовири държавна собственост, които
се управляват и стопанисват от „Националната електрическа компания“
ЕАД, „Напоителни системи“ ЕАД,
„Земинвест“ ЕАД и ВиК операторите с държавно или държавно и общинско участие в капитала, но само
в случаите, когато към момента на
заявеното искане не разполагат със
средства за това.
Закон за ратифициране на Споразумението за всеобхватно и засилено
партньорство между Европейския
съюз и Европейската общност за
атомна енергия и техните държави
членки, от една страна, и Република
Армения, от друга страна
Вносител: Министерски съвет
Комисии: Комисия по европейските въпроси и контрол на
европейските фондове
(водеща); Комисия по
икономическа политика
и туризъм; Комисия по
правни въпроси; Комисия
по външна политика
Приет на: 13 юни 2018 г.;
обн., ДВ, бр. 53 от 2018 г.
Целите на настоящото споразумение са: засилване на всеобхватното
политическо и икономическо партньорство между страните по Споразумението; укрепване на рамката на
политическия диалог във всички области от взаимен интерес; допринася-
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не към укрепването на демокрацията
и към политическата, икономическата и институционалната стабилност
в Република Армения; насърчаване,
опазване и укрепване на мира и стабилността както в региона, така и в
международен план; повишаване на
сигурността на границите и насърчаване на транс
граничното сътрудничество и добрите междусъседски
отношения; засилване на сътрудничеството в областта на свободата, сигурността и правосъдието с цел укрепване принципите на правовата
държава и зачитане на правата на човека и основните свободи; засилване
на мобилността и междуличностните контакти; подпомагане на усилията на Република Армения за развиване на икономическия є потенциал
посредством международно сътрудничество, включително чрез сближаване на законодателството є с постиженията на правото на Европейския
съюз; установяване на засилено търговско сътрудничество; създаване на
условия за все по-тясно сътрудничество в други области от взаимен интерес. Настоящото споразумение се
сключва за неограничен срок.
Закон за ратифициране на Споразумението между Европейския съюз и
неговите държави членки, от една
страна, и Конфедерация Швейцария,
от друга страна, в областта на европейските програми за спътникова
навигация
Вносител: Министерски съвет
Комисии: Комисия по икономическа политика и туризъм
(водеща); Комисия по
европейските въпроси и
контрол на европейски-
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те фондове; Комисия по
правни въпроси; Комисия
по външна политика
Приет на: 13 юни 2018 г.;
обн., ДВ, бр. 53 от 2018 г.
Дългосрочното
сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една
страна, и Конфедерация Швейцария, от друга страна, в областта на
спътниковата навигация е от общ
интерес, като Швейцария участва пряко в програмите „Галилео“ и
EGNOS. Секторите, в които се извършват дейности за сътрудничество, са радиочестотен спектър,
научноизследователска дейност и
обучение, възлагане на обществени
поръчки, сътрудничество в областта
на промишлеността, права на интелектуална собственост, контрол на
износа, търговия и развитие на пазара, стандарти, сертифициране и регулаторни мерки, сигурност, обмен на
класифицирана информация, обмен
на персонал и достъп до услуги.
Споразумението не засяга институционалната независимост на Европейския съюз да регулира европейските
програми за Глобалната навигационна спътникова система, нито структурите, създадени за тази цел.
Закон за допълнение на Кодекса за
социално осигуряване
Вносители: н.п. Корнелия Нинова,
Цветан Цветанов, Таско
Ерменков, Петър Витанов, Константин Попов,
Жельо Бойчев и Спас
Панчев
Комисии: Комисия по труда, социалната и демографската

политика (водеща); Комисия по отбрана
Приет на: 13 юни 2018 г.;
обн., ДВ, бр. 53 от 2018 г.
Законът регламентира правото на
родителите на военнослужещите, загинали при изпълнение на военна
служба в операции или мисии извън
територията на страната, да получават наследствена пенсия за военна
инвалидност независимо от възрастта
им. Родителите на тези лица ще получават в пълен размер личната си пенсия и наследствената пенсия за военна инвалидност. Наследствена пенсия
за военна инвалидност ще се отпуска
и на родителите на военнослужещите, загинали до влизането в сила на
този закон при изпълнение на военна
служба в операции или мисии извън
територията на страната.
С преходните разпоредби на закона са приети промени, с които се въвежда право на родителите на курсантите и школниците от средните,
полувисшите и висшите военни училища, които не са отслужили наборна военна служба и са починали по
време на и във връзка с обучението след навършване на пълнолетие,
но преди изтичане на срока, който
се зачита за наборна военна служба
съгласно действащото законодателство към момента на настъпването
на смъртта, да получават наследствена пенсия за военна инвалидност, независимо от възрастта им.
Закон за изменение на Закона за Министерството на вътрешните работи
Вносители: н.п. Валентин Касабов и
група народни представители
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Комисии:

Комисия по вътрешна
сигурност и обществен
ред (водеща); Комисия за
контрол над службите за
сигурност, прилагането и
използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните
по Закона за електронните съобщения
Приет на: 20 юни 2018 г.;
обн., ДВ, бр. 55 от 2018 г.
Със закона се увеличава от един на
три месеца срокът, в който, ако държавни служители във Вътрешното министерство, чието служебно правоотношение е прекратено по тяхно желание
и са назначени като държавни служители в службите за сигурност или за
обществен ред или в други ведомства
и институции, за които се прилагат
разпоредбите на закона относно държавната служба, няма да възстановяват разходите за издръжка и обучение.
Отпада и задължението на службата за
сигурност или за обществен ред, ведомството или институцията, в която
е назначен държавният служител, да
възстановява тези разходи, пропорционално на времето на неизпълнение.
Със заключителната разпоредба на
закона се правят промени и в Закона за Държавна агенция „Национална
сигурност“, като се въвежда аналогично изключение от правилото за възстановяване на разходите за обучение.
Закон за изменение и допълнение на
Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“
Вносител: Министерски съвет
Комисии: Комисия за контрол над
службите за сигурност, при-
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лагането и използва
нето
на специалните разузнавателни средства и достъпа
до данните по Закона за
електронните съобщения
(водеща); Комисия по
транспорт, информационни
технологии и съобщения;
Комисия по правни въпроси; Комисия по европейските въпроси и контрол
на европейските фондове
Приет на: 21 юни 2018 г.;
обн., ДВ, бр. 56 от 2018 г.
Една част от промените в закона
са свързани с транспониране изискванията на Директива (ЕС) 2016/681 на
Европейския парламент и на Съвета
от 27 април 2016 г. относно използването на резервационни данни на пътниците с цел предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно
преследване на терористични престъпления и тежки престъпления, като
се доразвива националната правна
уредба за получаване и обработване
на такива данни. По-важните промени в тази насока са следните:
– Националното звено за получаване и обработване на резервационни данни на пътниците в Република България, превозвани по въздух,
вече ще получава и обработва резервационни данни не само на пътниците в Република България, превозвани
по въздух, а и данни на екипажа на
въздухоплавателните средства;
– прецизира се списъкът на престъпленията, за чието предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване се предоставят
и обработват резервационните данни;
– конкретизират се сроковете за
предаване на данните от въздушните
превозвачи на Националното звено –
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непосредствено преди полета, както
и 48 часа преди обявеното време за
излитане – за въздушни превозвачи,
осъществяващи редовни полети, и 24
часа преди обявеното време за излитане – за въздушни превозвачи, осъществяващи нередовни полети;
– резервационните данни на пътниците и данните на екипажа вече ще
се предават и на Агенция „Митници“
предвид нейната компетентност;
– предвижда се задължение за Националното звено да деперсонализира
чрез прикриване данните след изтичане на 6 месеца от предаването им на
звеното от въздушните превозвачи;
– определя се редът за предоставяне на компетентните органи на вече
деперсонализираните данни, а именно при наличието на изрично посочени в закона хипотези и след разрешение от председателя на Държавна
агенция „Национална сигурност“;
– предвижда се петгодишен срок за
съхранение на резервационните данни от Националното звено, след изтичането на който те се заличават;
– установява се и ред за предоставяне или обмен на резервационни
данни на пътниците с националните
звена или с други компетентни органи на държави – членки на Европейския съюз, с Европол или с трети
държави;
– въвежда се фигурата на длъжностно лице по защита на данните, което отговаря за наблюдението
на обработването на резервационни
данни на пътниците и на данни за
екипажа, както и за прилагането на
съответните гаранции за защита на
личните данни, обработвани от Националното звено;
– дава се право на физическото
лице, за което се отнасят данните, да
се свързва с длъжностното лице по

защита на данните като звено за контакт по въпросите, свързани с обработването им;
– предвижда се задължение за Националното звено да предоставя статистическа информация на Европейската комисия.
С друга част от промените в закона се прецизират разпоредбите относно дейностите, осъществявани от
агенцията, уредбата за разглеждане
на предложения и сигнали, статутът
на държавните служители и дисциплинарните нарушения, извършвани
от тях, и други.
Предвижда се изключение от конкурсното начало за постъпване на
държавна служба в агенцията по отношение на лица, които са държавни
служители в Министерството на вътрешните работи, в Министерството
на отбраната, в службите за сигурност, както и в службите за обществен ред, ако отговарят на изискванията за постъпване на държавна служба
в агенцията и след писмено съгласие
на председателя на агенцията и ръководителя на съответната служба.
Подобно изключение се създава и
по отношение на лица, които са държавни служители, назначени с конкурс по реда на Закона за държавния
служител в други ведомства, ако отговарят на изискванията за заемане
на съответната длъжност в агенцията, след писмено съгласие на председателя на агенцията и ръководителя
на съответното ведомство.
В допълнителната разпоредба се
определят понятията „резервационни
данни на пътниците“, „пътник“, „система за резервации“ и други.
Със закона се правят съответни,
произтичащи от приемането му промени и в други закони, а именно в Закона за гражданското въздухоплаване,
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Закона за правната помощ, Закона за
специалните разузнавателни средства.
Закон за ратифициране на Програмно споразумение № В 1381 между
федералния министър на отбраната
и спорта на Република Австрия, министъра на отбраната на Кралство
Белгия, Министерството на отбраната
на Република България, министъра
на отбраната на Република Кипър,
Министерството на отбраната на
Чешката република, Министерството
на отбраната на Република Финландия, Федералното министерство
на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на
националната отбрана на Република
Гърция, министъра на отбраната на
Унгария, Министерството на отбраната на Италианската република,
министъра на отбраната на Кралство
Нидерландия, Министерството на
националната отбрана на Румъния,
Министерството на отбраната на
Република Словения, министъра на
отбраната на Кралство Испания,
шведските въоръжени сили и Европейската агенция по отбрана относно
многонационалното модулно медицинско формирование (M3U)
Вносител: Министерски съвет
Комисии: К о м и с и я п о о т б р а н а
(водеща); Комисия по
европейските въпроси и
контрол на европейските
фондове; Комисия по бюджет и финанси; Комисия
по здравеопазването
Приет на: 27 юни 2018 г.;
обн., ДВ, бр. 57 от 2018 г.
Програмното споразумение за
многонационално модулно медицин-
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ско формирование (МММФ) е в съответствие с инициативата на ЕС
„Обединяване и споделяне“ и има за
цел да постави рамка за създаване на
Програма за изграждане на МММФ
и да улесни стандартизацията и оперативната съвместимост в сферата на
многонационалното медицинско сътрудничество. С него се поставя основата за създаването на постоянно
действащи и притежаващи способност за пълно развръщане медицински формирования, налични за целия
спектър мисии по Общата политика
за сигурност и отбрана (CSDP) на ЕС
или други многонационални ангажименти. България ще допринесе към
Проекта с един хирургически екип от
пет военнослужещи за участие в медицински хирургически модул. Този
хирургически екип се изгражда посредством капацитета и съществуващата материална база на Военномедицинската академия. От българска
страна не се предвижда извършване
на капиталови разходи, а очакваните
необходими финансови средства са
само за задгранични командировки
на личен състав, за участие в работните органи по инициативата в международното учение за интеграция и
валидизация и евентуално участие
в последващи хуманитарни мисии
или операции по Общата политика
за сигурност и отбрана на Европейския съюз. Необходимите финансови средства се планират и осигуряват
по съществуващите програми на Министерството на отбраната.
Закон за изменение и допълнение на
Закона за регистър БУЛСТАТ
Вносител: Министерски съвет
Комисия: Комисия по правни въпроси
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Приет на: 27 юни 2018 г.;
обн., ДВ, бр. 57 от 2018 г.
Със Закона за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ се приемат мерки за намаляване на административната тежест
върху гражданите и бизнеса.
Със закона се въвежда изискване
за регистрация на чуждестранните
физически и юридически лица, които
са залогодатели по смисъла на Закона за особените залози, в регистър
БУЛСТАТ. В този смисъл за всички
лица и организации, вписани в регистър БУЛСТАТ, включително и за
чуждестранните физически и юридически лица, когато са залогодатели по Закона за особените залози, се
предвижда създаването на електронна партида и уникален идентификтор. За вписването и заличаването на
обстоятелства в регистър БУЛСТАТ
се предвижда заплащане на държавна такса, определена с Тарифата за
държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията.
С предложените промени се прецизират и изискванията към документите, които трябва да бъдат представени от подлежащите на регистрация
лица. Регламентира се достъпът до
регистър БУЛСТАТ, като се осигурява изцяло безплатен отдалечен достъп до публичната част на регистъра
и се създава правна възможност за
издаването на удостоверения в електронна форма и предаването им по
електронен път, без да е дължима
държавна такса. Предвиден е безплатен обмен на информацията между
регистрите на съда, държавните органи и органите на местното самоуправление и местната администрация. Със закона е създадена правна
възможност за автоматизирано пода-

ване на данни за вписаните в регистър БУЛСТАТ обстоятелства, както и
достъпа до регистър БУЛСТАТ чрез
стандартни изходни файлове по електронна поща или друг технически носител, като за тези видове достъп се
предвижда заплащане на държавна
такса, определена с Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията.
В заключителните разпоредби на
закона се предвижда изменение в Закона за енергетиката. Законът влиза
в сила от 1 септември 2018 г., с изключение на § 9 относно Закона за
енергетиката, който влиза в сила от
1 юли 2018 г.
Закон за изменение и допълнение на
Закона за регистрация и контрол на
земеделската и горската техника
Вносител: Министерски съвет
Комисии: Комисия по земеделието
и храните (водеща); Комисия по образованието
и науката
Приет на: 4 юли 2018 г.;
обн., ДВ, бр. 59 от 2018 г.
1. Прецизират се обществените
отношения, предмет на закона във
връзка с влизането в сила на Регламент (ЕС) 2016/1628 на Европейския
парламент и на Съвета от 14 септември 2016 г. относно изискванията
за граничните стойности на емисиите на газообразни и прахови замърсители и за одобряване на типа на
двигателите с вътрешно горене за извънпътна техника, за изменение на
Регламент (ЕС) 1024/2012 и (EС)
167/2013 и за изменение и отмяна на
Директива 97/68/ЕО (ОВ L 252 от
16.09.2016 г.) и необходимостта от въ-
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веждане на национални мерки по неговото прилагане.
2. Предвижда се министърът на земеделието, храните и горите да е и
компетентен орган по одобряване на
типа и орган за надзор на пазара по
смисъла на чл. 5, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/1628 и делегираните актове и актовете за изпълнението му.
3. Прецизират се функциите на областните дирекции „Земеделие“.
4. Предвижда се Министерството
на земеделието, храните и горите да
създаде и поддържа национален публичен електронен регистър: за регистрация, отчет и контрол на техниката
и на лицата, придобили правоспособност за работа с нея; на издадените ЕС сертификати за одобряване на
типа или национални одобрения на
типа; на лицата, които притежават
разрешение за теоретично и практическо обучение на кандидатите за
придобиване на правоспособност за
работа с техника; на преподавателите, извършващи обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за работа с техника.
5. На пазара ще се пуска само техника, която отговаря на изискванията за одобряване на типа съгласно
Регламент (ЕС) № 167/2013 или съгласно наредбата по чл. 9б, ал. 8 от
закона и двигатели с вътрешно горене за извънпътна подвижна техника,
които отговарят на изискванията за
одобряване на типа съгласно Регламент (ЕС) 2016/1628.
6. Направени са изменения в
чл. 9а, 9б и 9в относно процедурите за подаване на заявления за: издаване на ЕС сертификат за одобряване на типа на техниката по чл. 9,
ал. 2, т. 1 – 5 от закона; национално одобряване на типа на ремаркета
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и сменяема прикачна техника; издаване на ЕС сертификат за одобряване на типа на всеки тип двигатели с
вътрешно горене по чл. 9, ал. 2, т. 6
от закона или фамилии двигатели.
7. Създава се нов чл. 9г, съгласно
който дейността на министъра на земеделието, храните и горите при одобряване на типа съгласно Регламент
(ЕС) № 167/2013 и Регламент (ЕС)
2016/1628 ще се подпомага от постоянна експертна комисия. Съставът
на комисията ще се определя със заповед на министъра на земеделието,
храните и горите. Организацията на
работа на комисията за всяко производство за одобряване на типа ще се
определя съответно с наредбите по
чл. 9а, ал. 12 и по чл. 9б, ал. 8 от закона.
8. В глава трета се създава чл. 10г,
съгласно който условията и редът за
регистрация на превозни средства за
всякакви терени, различни от тези от
категория L7е-В, съгласно Регламент
(ЕС) № 168/2013 на Европейския
парламент и на Съвета от 15 януари
2013 г. ще се определят с наредбата
по чл. 11, ал. 9 от закона. Горепосочените превозни средства ще могат да
се движат по изключение по пътищата, отворени за обществено ползване, по ред, определен с наредбата по
чл. 140, ал. 6 от Закона за движението по пътищата.
9. В чл. 13 се предвижда министърът на земеделието, храните и горите да определя с наредба условията и
реда за: обучение на кандидатите за
придобиване на правоспособност за
работа с техника; издаване на удостоверение за регистрация на учебни
форми за извършване на обучение за
придобиване на правоспособност за
работа с техника; осъществяване на
контрол на горепосочените дейности.
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10. Създават се чл. 13а, 13б и 13в,
които уреждат минималната възраст
и процедурата за придобиване на правоспособност за работа с техника от
категориите по чл. 13, ал. 4 от закона
и изискванията относно учебната документация за придобиване на правоспособност за работа с техниката.
Теоретичното и практическото обучение на кандидатите ще се извършва в
регистрирани учебни форми въз основа на удостоверение за регистрация,
издадено от министъра на земеделието, храните и горите. Посочва се кой
може да се регистрира за извършване на обучението, документите, които се прилагат за вписване в регистъра по чл. 7, ал. 1 от закона, както и
предпоставките, при които министърът на земеделието, храните и горите
издава удостоверение за регистрация
на учебна форма за извършване на
обучение за придобиване на правоспособност за работа с техниката на
лицата за всеки учебен център поотделно. Удостоверението ще се издава
за срок 5 години, като срокът може да
бъде удължен с още 5 години, когато
преди изтичането на срока на удостоверението е подадено заявление за
удължаване. Министърът на земеделието, храните и горите мотивирано
ще отказва издаването или удължаването на срока на удостоверението
за регистрация, когато не са спазени
изискванията на закона, както и със
заповед ще отменя издаденото удостоверение за регистрация при определените в закона предпоставки, като
правото да се извършва обучение ще
се прекратява. Лицата, чието удостоверение е отменено, ще могат да
кандидатстват за получаване на ново
удостоверение не по-рано от една година от датата на влизане в сила на
заповедта за отмяна.

11. Създават се чл. 21г и 21д, които предвиждат административнонаказателна отговорност за извършване на нарушения по чл. 57, параграф
2, букви „а“–„н“ от Регламент (ЕС)
2016/1628.
12. Изменя се § 1а от допълнителните разпоредби, с оглед осигуряване прилагането на Регламент (ЕС)
№ 167/2013, на Регламент 2016/1628
и на делегираните актове и актовете
за изпълнението им.
13. Издадените до влизането в сила
на този закон разрешителни за теоретично и практическо обучение на
кандидатите за придобиване на правоспособност за работа с техниката
запазват своята валидност до изтичането на срока, за който са издадени.
14. Прави се редакционно изменение в Закона за движението по пътищата.
15. В чл. 2а от Закона за храните
се създава ал. 2, с която се дава възможност министърът на земеделието, храните и горите да издава наредби за специфичните изисквания към
безопасността и качеството на храните.
Закон за ратифициране на Споразумението за възмездни консултантски
услуги за подпомагане на Агенция
„Пътна инфраструктура“ при въвеждането на Националната система за
електронно събиране на пътни такси
в България между Агенция „Пътна
инфраструктура“ и Международната
банка за възстановяване и развитие
Вносител: Министерски съвет
Комисии: Комисия по регионална
политика, благоустройство и местно самоуправление (водеща); Комисия
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по бюджет и финанси; Комисия по правни въпроси
Приет на: 6 юли 2018 г.;
обн., ДВ, бр. 59 от 2018 г.
Със Споразумението се предвижда
Агенция „Пътна инфраструктура“ да
ползва експертизата на Международната банка за възстановяване и развитие за успешното изпълнение на
Проекта за проектиране, изграждане
и въвеждане на електронната система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа.
Съгласно Споразумението консултантските услуги включват дейности
по контрол и осигуряване на качество при внедряване на електронната
система, експертна и техническа помощ в процесите по надзор и последващо тестване, анализ и определяне
на тарифите за пътно таксуване и въвеждане на европейската услуга за
електронно събиране на такси, както
и техническа и комуникационна подкрепа за разясняване пред заинтересованите лица на електронната система за пътно таксуване.
Закон за изменение и допълнение на
Кодекса на труда
Вносители: н.п. Светлана Ангелова и
група народни представители
Комисии: Комисия по труда, социалната и демографската
политика (водеща); Комисия по икономическа
политика и туризъм
Приет на: 6 юли 2018 г.;
обн., ДВ, бр. 59 от 2018 г.
С приетите изменения в закона се
въвежда възможност синдикалните и
работодателските организации да се

37

вписват в специален регистър към
окръжните съдилища по седалището им. Процедурата по регистрация
пред съответния съд ще се извършва
по реда на глава петдесет и пета на
Гражданскопроцесуалния кодекс, където е регламентирано специфичното
производство, свързано с вписването
на юридическите лица.
С новоприетите норми се определят
обстоятелствата и данните, които следва да се вписват в регистъра на синдикални и работодателски организации.
Регламентира се на вписване да
подлежат и поделенията на организациите.
Законът регламентира при промяна
на обстоятелствата и актовете, които
се вписват в регистъра на синдикални
и работодателски организации към съответния окръжен съд, да се извършва
вписване на промените в едномесечен
срок от деня на възникването им, съответно на промяната им.
Със закона се уреждат „заварените“ случаи, в които синдикални и работодателски организации запазват
качеството си на юридическо лице,
без да се вписват в регистъра на синдикалните и работодателски организации към съответния окръжен съд
по седалището им.
Закон за допълнение на Закона за
лова и опазване на дивеча
Вносители: Александър Сабанов и
група народни представители
Комисия: Комисия по земеделието
и храните
Приет на: 11 юли 2018 г.;
обн., ДВ, бр. 61 от 2018 г.
Законът за допълнение на Закона
за лова и опазване на дивеча цели
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предот
вратяване появата на територията на Република България на
заболяването африканска чума по
свинете и изпълнение на мерките,
одобрени на оперативно заседание
на Министерския съвет, насочени
към редуциране популацията на дивата свиня в страната.
Законът създава възможност за
периода от обнародването му в „Държавен вестник“ до 31 декември 2018 г.
да се извършва групов лов на дива
свиня и извън срока, регламентиран
в т. 3.2 от Приложение № 4 на закона, включително и в ден сряда.
Закон за изменение и допълнение на
Закона за марките и географските
означения
Вносител: Министерски съвет
Комисии: Комисия по икономическа политика и туризъм
(водеща); Комисия по
земеделието и храните;
Комисия по културата и
медиите
Приет на: 12 юли 2018 г.;
обн., ДВ, бр. 61 от 2018 г.
Законът за изменение и допълнение
на Закона за марките и географските
означения (ЗИД на ЗМГО) е изготвен във връзка с постъпило запитване от Европейската комисия EU Pilot
8315/2016/AGRI от 15 февруари 2016 г.
относно поддържането на национална
закрила на географските означения за
земеделски продукти и храни. Законът
цели привеждане на действащия закон в съответствие с изискванията на
европейското законодателство и поконкретно с разпоредбите на Регламент
(ЕС) № 1151/2012 г. на Европейския
парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските

продукти и храни. Съгласно разпоредбите на регламента държавите членки
нямат право да предоставят национална закрила на географски означения
на земеделски продукти и храни. След
присъединяването на България към
Европейския съюз, считано от 1 януари 2008 г., единствената възможност да
се получи закрила на земеделски продукти и храни е чрез регистрация на
защитено наименование за произход
или защитено географско указание по
реда на Регламент (ЕС) № 1151/2012 г.,
който осигурява закрила на територията на всички държави – членки на ЕС.
С измененията в ЗМГО се изключват
от национална регистрация географски означения за земеделски продукти и храни, които попадат в обхвата
на Регламент (ЕС) № 1151/2012 г., и се
отменя предвиденото досега служебно вписване в Националния регистър
на географско означение за земеделски продукт или храна, който е получил европейска регистрация по реда
на Регламент (ЕС) № 1151/2012 г. Регистрациите на географски означения
за земеделски продукти и храни, които
попадат в обхвата на Регламент (ЕС)
№ 1151/2012 г., извършени до влизането в сила на измененията в ЗМГО, се
заличават от деня на вписване на съответното наименование в регистъра по
чл. 11 или чл. 22 от същия регламент,
но не по-късно от една година от влизането в сила на Закона за изменение
и допълнение на ЗМГО.
Закон за изменение и допълнение
на Закона за интеграция на хората с
увреждания
Вносители: н.п. Светлана Ангелова и
група народни представители

Законодателна дейност

Комисия:

Комисия по труда, социалната и демографската
политика
Приет на: 12 юли 2018 г.;
обн., ДВ, бр. 60 от 2018 г.
С приетите изменения в закона хората с трайни увреждания над 18-годишна възраст имат право на месечна добавка за социална интеграция
след индивидуална социална оценка
на потребностите и възможностите
им, определени според степента на
намалена работоспособност или вида
и степента на увреждането.
Законът регламентира базата за
изчисляване на месечната добавка за
социална интеграция да е според гарантирания минимален доход. С решение на Върховния административен съд се отменят разпоредбите на
чл. 24, ал. 2, чл. 25 и чл. 26 от Правилника за прилагане на Закона за
интеграция на хората с увреждания,
с които се определя базата за изчисляване на месечната добавка за социална интеграция, гарантираният
минимален доход и размерът на месечните добавки за транспортни услуги и ползване на информационни
и телекомуникационни услуги. Със
закона се уреждат и другите видове добавки за социална интеграция,
а именно добавки за балнеолечение
и/или рехабилитационни услуги, диетично хранене и лекарствени продукти и достъпна информация.
Законът регламентира, че добавката за социална интеграция за обучение се отпуска след представяне на
документ, удостоверяващ продължителността на обучението.
С измененията в закона се регламентира, че максималните размери
на целевите помощи се определят и
актуализират със заповед на минис-
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търа на труда и социалната политика, съгласувано с министъра на финансите, министъра на икономиката
и министъра на здравеопазването.
Със закона са приети изменения, с
които се регламентира лицата с определена чужда помощ да имат право
на добавка за покриване на разходите за един придружител, ако ползват
такъв, в размер до трикратния размер на гарантирания минимален доход, но не повече от действително
направения разход съгласно представените документи.
Закон за административното регулиране на икономическите дейности,
свързани с нефт и продукти от нефтен
произход
Вносители: н.п. Емил Димитров и група народни представители
Комисии: Комисия за наблюдение
на приходните агенции
и борба със сивата икономика и контрабандата
(водеща); Комисия по
икономическа политика
и туризъм; Комисия по
енергетика; Комисия по
бюджет и финанси; Комисия по земеделието
и храните; Комисия по
европейските въпроси и
контрол на европейските
фондове
Приет на: 12 юли 2018 г.;
обн., ДВ, бр. 62 от 2018 г.
Приетият Закон за административното регулиране на икономически
дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, има за основна цел нормативното регулиране
на тези дейности и намаляването на
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сивия сектор в бранша, повишаването на събираемостта на митническите и данъчни задължения от тези
дейности, както и да осигури лоялна
конкуренция на пазара на горива в
страната.
Българското законодателство, подобно на това в повечето страни от
Европейския съюз, предвижда съществуването на отраслови закони.
Приемането на Закон за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и
продукти от нефтен произход, следва утвърдената в българската правна
традиция систематизация на отрасловите закони и отговаря на острата
необходимост, отбелязана в редица
изследвания през последните години,
от отраслов подход в законодателното регулиране на дейностите на пазара на горива в страната. Със закона
се въвежда регистрационен режим,
който ще позволи да се идентифицират операторите на пазара, без да
се създава сериозна административна намеса в икономическата дейност,
каквато несъмнено представлява лицензионният режим. От своя страна регистрацията ще спомогне за извършване на контролните дейности
на компетентните органи, тъй като
те ще са в състояние да правят точни и бързи справки относно правото
на определен субект да оперира на
пазара с нефтопродукти, относно момента кога той се е включил в него
и какви са задълженията му. Несъмнено подобен подход ще допринесе
за подобряване на контрола и за повисока събираемост на данъчните и
митническите задължения. В допълнение предлаганата форма на регулиране не би създала несъобразена административна тежест, особено ако
новите задължения бъдат съпоставе-

ни с възможността за сериозно повишаване на приходите в бюджета и
подобряване на икономическата среда.
Приетият закон предвижда икономическите дейности на територията на страната, свързани с нефт
и продукти от нефтен произход, да
се извършват единствено от търговец, регистриран по Търговския закон, по Закона за кооперациите или
по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз,
или държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или от земеделски
стопанин, регистриран по Закона за
подпомагане на земеделските производители. С цел да не бъдат затруднявани земеделските производители,
упражняващи дейността си по друг
ред, са предвидени специални правила, свързани с техния статут. За да не
бъдат налагани допълнителни административни тежести, от приложното
поле на закона са изключени дейности, регулирани по друг ред, предвиждащ лицензионен режим.
По смисъла на закона икономическите дейности, подлежащи на регулиране, са:
1. търговия на едро с нефт и продукти от нефтен произход;
2. търговия на дребно с нефт и
продукти от нефтен произход;
3. съхраняване на нефт и продукти
от нефтен произход извън данъчни
складове или складови стопанства на
регистрирани получатели по смисъла
на Закона за акцизите и данъчните
складове;
4. транспорт на нефт и продукти
от нефтен произход;
5. пълнене на бутилки с втечнени
нефтени газове (LPG) извън данъчни
складове;
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6. дистрибуция на бутилки с втечнени нефтени газове (LPG);
7. временно съхранение и/или зареждане от земеделски стопанин, регистриран по Закона за подпомагане
на земеделските производители, на
негови собствени продукти от нефтен произход, извън данъчни складове или складови стопанства на регистрирани получатели, по смисъла
на Закона за акцизите и данъчните
складове, предназначени за собствената икономическа дейност на земеделския стопанин, които не подлежат
на последваща продажба.
Със закона се уреждат всички условия, на които трябва да отговарят
икономическите субекти, за да бъдат
вписани в публичния регистър, който се води в Министерството на икономиката. Изискванията за вписване
имат най-общо за цел да гарантират,
че лицата нямат съществуващи задължения и не са извършвали нарушения в сферата на икономическата
си дейност. Законът въвежда и специални изисквания за вписване по
отношение на икономическите субекти в зависимост от дейността, която
ще осъществяват по закона. Въвежда
се и предоставяне на обезпечение в
полза на министъра на икономиката, целящо да осигури изпълнение на
задълженията на лицата, възникнали по силата на този закон, както и
по други специални закони – Закона
за запасите от нефт и нефтопродукти, Закона за чистотата на атмосферния въздух, Закона за акцизите и
данъчните складове и Закона за данъка върху добавената стойност, с изключение на задълженията, за които е предоставено обезпечение на
друго законово основание. Размерът
на обезпечението е диференциран в
зависимост от осъществяваната от
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лицето дейност, свързана с нефт и
продукти от нефтен произход, като
обезпечението се предоставя при подаване на заявление за регистрация.
Законът предвижда административното регулиране да се извършва от
министъра на икономиката, който се
подпомага от специализирано звено
към Министерството на икономиката
и от Консултативен съвет. Съветът е
съвещателен орган, ръководен от министъра на икономиката, включващ
представители на Министерството на
енергетиката, Министерството на финансите, Министерството на земеделието, храните и горите, Министерството на околната среда и водите,
Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и Изпълнителна
агенция „Железопътна администрация“, Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“
към Министерството на вътрешните
работи, Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ към Министерството на вътрешните работи,
Държавна агенция „Държавен резерв
и военновременни запаси“, Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, Българския институт
по метрология, Агенция „Митници“,
Националната агенция за приходите
и на представителни браншови организации на лица, осъществяващи
икономически дейности по закона.
Консултативният съвет ще предлага мерки за оптимизация на контрола по спазването на закона, както и
за подобряване на взаимодействието между институциите. При необходимост е предвидено да бъдат сформирани конкретни работни групи по
специфични въпроси. С цел административна икономия и повишаване
на качеството на административния
контрол не се предвижда назнача-
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ване на нови държавни служители в
новосъздадения орган. Участниците
в Консултативния съвет следва да са
експерти във вече съществуващи звена на държавната администрация.
Контролът по спазването разпоредбите на закона ще се осъществява
поотделно или заедно от длъжностни
лица, определени от органите на Министерството на икономиката, Министерството на вътрешните работи,
Националната агенция за приходите,
Агенция „Митници“, Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“, Държавната агенция
за метрологичен и технически надзор и Българския институт по метрология. Предвидените в закона санкционни разпоредби са съобразени с
тежестта на нарушенията, както и
имат за цел да бъдат възпиращи с
оглед важността на сектора в българската икономика.
С преходните и заключителните
разпоредби на Закона за административното регулиране на икономически
дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, се въвеждат
изменения и допълнения в Закона за
акцизите и данъчните складове, Закона за автомобилните превози, Закона за движението по пътищата и
Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.
Закон за изменение на Кодекса за
социално осигуряване
Вносители: н.п. Светлана Ангелова и
група народни представители
Комисии: Комисия по труда, социалната и демографската
политика (водеща); Комисия по бюджет и финанси

Приет на: 20 юли 2018 г.;
обн., ДВ, бр. 64 от 2018 г.
С приетите изменения в закона се
регламентира правото на ранна пенсия на лицата по чл. 69б, ал. 4, които
работят или са работили при условията на чл. 104, ал. 3 и които вече са с
прекратени правоотношения поради
една или друга причина, независеща
от тяхната воля, включително и несъстоятелност на техния работодател,
ако имат сбор от осигурителен стаж
и възраст 90, от които 10 години осигурителен стаж, положен при условията на чл. 104, ал. 3, и навършена
възраст 45 години и 4 месеца към 31
декември 2017 г.
Със закона се определя правото на
лицата по чл. 69б, ал. 4 да възникне
от 1 януари 2018 г.
Закон за изменение и допълнение на
Закона за опазване на обществения
ред при провеждането на спортни
мероприятия
Вносители: н.п. Славчо Атанасов и
група народни представители
Комисии: Комисия по вътрешна
сигурност и обществен
ред (водеща); Комисия по
въпросите на децата, младежта и спорта; Комисия
по правни въпроси
Приет на: 26 юли 2018 г.;
обн., ДВ, бр. 65 от 2018 г.
Със закона се въвежда понятието
„спортно мероприятие“ като публична проява със спортно-състезателен
характер, която се провежда на обществено място. Съгласно закона организатори на спортни мероприятия
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може да бъдат спортни организации
по смисъла на Закона за физическото
възпитание и спорта или други юридически лица, а администрирането
на спортното състезание като част от
спортното мероприятие се извършва
от спортна федерация по съответния
вид спорт.
Част от промените са свързани с
прецизиране задълженията на организаторите на спортни мероприятия,
отговорника по сигурността на спортния обект и ръководителя по сигурността и безопасността на спортното
мероприятие.
Променя се режимът на достъп до
спортно мероприятие, като една година след обнародването на закона
в „Държавен вестник“ достъпът до
спортното мероприятие вече ще се
осъществява чрез предоставянето на
документ/знак, който персонализира посетителя, а когато документът/
знакът не персонализира посетителя
– след разчитане на лична карта на
посетителя от скенер за лични документи.
Забранява се продажбата на билети за спортни мероприятия с висок
риск от нарушаване на обществения
ред да се извършва на каса в деня на
мероприятието.
На територията на спортната зона
няма да се допускат малолетни лица,
които не са придружени от родител,
настойник или друго лице, което полага грижи за детето, или от лице
с педагогическо образование, в случаите на организирано посещение от
учебни заведения или спортни организации, както и непълнолетни лица
до 16 години, които не са придружени от родител, попечител, друго лице,
което полага грижи за детето, или от
пълнолетен дее
способен придружител, когато спортното мероприятие
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завършва след 22 часа. В случаите
на придружаване на малолетно или
непълнолетно лице до 16 години съгласието на лицето, което ги придружава, се удостоверява с декларация
по образец.
Въвеждат се допълнителни изисквания относно разполагането и използването на видеокамери с цел
заснемане поведението на зрителите
в спортната зона и спортния обект.
Съществени са промените, свързани с разграничаване на противообществените прояви, квалифицирани
като спортно хулиганство на 15 отделни деяния, според степента на обществената им опасност.
Началникът на районното управление на МВР по местоизвършване
на деянието вече ще налага наказание глоба и принудителна административна мярка „забрана за посещение на спортни мероприятия в
страната и в чужбина за извършена
противообществена проява по чл. 21,
т. 1 – 10 от закона“. Наказателното
постановление в тези случаи подлежи на обжалване в тридневен срок
пред съответния районен съд по реда
на Закона за административните нарушения и наказания, а издадената
заповед за налагане на принудителна административна мярка подлежи
на обжалване в тридневен срок по
реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Съответният районен съд ще налага предвидените в закона наказания и
принудителна административна мярка „забрана за посещение на спортни
мероприятия“ в следните случаи:
– за извършена противообществена проява по чл. 21, т. 11 – 15 от закона;
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– когато противообществената
проява по чл. 21, т. 1 – 10 е извършена повторно;
– когато противообществената
проява по чл. 21 е извършена от непълнолетен на възраст от 16 до 18
години.
За разглеждането на преписката
районният съд уведомява прокурора.
Решението на районния съд вече
ще подлежи на обжалване или протест в срок до 24 часа от постановяването му пред съответния окръжен съд на касационните основания,
предвидени в Наказателнопроцесуалния кодекс. Решението на окръжния
съд е окончателно.
Завишават се предвидените в закона наказания и се разширяват случаите, в които се налага наказанието
„безвъзмезден труд в полза на обществото“. Наред с това принудителна
административна мярка „забрана за
посещение на спортни мероприятия“
ще се налага винаги заедно с налагане на предвиденото наказание.
Принудителната административна мярка „спиране използването на
спортния обект за провеждане на
спортни мероприятия“ вече ще се
налага за предотвратяване на нарушенията по чл. 7а, ал. 1 и чл. 16 от
закона, като се въвежда изискване
налагането на мярката от министъра
на младежта и спорта да бъде предварително съгласувано с министъра
на вътрешните работи.
Спрямо лицата, нарушили наложената им забрана за посещение на
спортни мероприятия в страната и в
чужбина, заедно с наложеното наказание съгласно закона, се налага и
нова принудителна административна мярка „забрана за посещение на
спортни мероприятия“.

Със закона се въвеждат и санкции
за неизпълнение на задължения по
закона и се разширява кръгът на субектите, които подлежат на наказания за неизпълнение на отговорностите, произтичащи от закона.

Закон за допълнение на Закона за
приватизация и следприватизационен
контрол
Вносители: н.п. Николай Александров
и група народни представители
Комисии: Комисия по икономическа
политика и туризъм (водеща); Комисия по правни
въпроси
Приет на: 18 юли 2018 г.
Върнат за ново обсъждане с: Указ
№ 197 на Президента на
Република България от 25
юли 2018 г.
Приет повторно на: 26 юли 2018 г.;
обн., ДВ, бр. 64 от 2018 г.
Със Закона за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол се регламентира
уредба за създаване и използване на
електронна платформа за продажба
на недвижими имоти – частна държавна собственост, и на имоти – собственост на търговски дружества с
повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или акции са
собственост на търговско дружество
с повече от 50 на сто държавно участие в капитала. С изграждането на
електронна платформа се цели повече прозрачност на целия процес по
продажбата на имоти, както и неговото улесняване чрез привличането
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на голям брой заинтересовани лица
за участие в продажбите.
Чрез електронната платформа ще
се извършват продажбите на имоти –
частна държавна собственост от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, респективно от
областния управител по местонахождението на имота, когато данъчната
оценка е над 10 000 лв., съответно до
10 000 лв. Предвижда се продажбата
на недвижими имоти от дружествата, включени в списъка по приложение № 1 от Закона за приватизация
и следприватизационен контрол, когато е чрез търг, да се извършва чрез
електронната платформа. Въведеното изменение се прилага и за продажбата на обособени части от лечебни заведения, които са включени
в списъка по приложение № 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол.
В съответствие с направените промени се прецизират пълномощията
на областните управители в Закона
за държавната собственост. Въвеждат
се и изменения и допълнения в Закона за енергетиката, свързани с облекчаване на изискванията за обезпечаване на задължения на търговци и
производители на електрическа енергия към Фонд „Сигурност на електроенергийната система“.
Със заключителна разпоредба изрично е предвидено, че разпоредбите,
въвеждащи електронната платформа,
влизат в сила в едногодишен срок от
обнародването на закона в „Държавен вестник“, като в същия срок Министерският съвет следва да приеме
наредба за електронната платформа
за продажба на имоти – частна държавна собственост, и на имоти – собственост на търговски дружества с
повече от 50 на сто държавно учас-
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тие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или акции са
собственост на търговско дружество
с повече от 50 на сто държавно участие в капитала.
Закон за изменение и допълнение на
Закона за дружествата със специална
инвестиционна цел
Вносители: н.п. Делян Добрев и група
народни представители
Комисии: Комисия по бюджет и финанси (водеща); Комисия
по икономическа политика и туризъм
Приет на: 26 юли 2018 г.;
обн., ДВ, бр. 65 от 2018 г.
Със Закона за изменение и допълнение на Закона за дружествата
със специална инвестиционна цел се
цели предимно разширяване на инвестиционните възможности на дружествата със специална инвестиционна цел, които секюритизират
недвижими имоти. С цел фокусът на
дейност на дружеството със специална инвестиционна цел, което секюритизира недвижими имоти да остане
непроменен, се въвеждат изисквания
за минимален процент от активите, които да са инвестирани в активи от основната му дейност, както и
респективно минимален процент от
приходите му да са резултат от тези
инвестиции. Изискването трябва да
е изпълнено в двугодишен срок след
лицензиране на дружеството.
Регламентира се възможността за
дружеството със специална инвестиционна цел, което секюритизира недвижими имоти, да инвестира до 10
на сто от активите си в други дружества със специална инвестицион-
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на цел, секюритизиращи недвижими
имоти, респективно до 30 на сто от
активите си в специализирани дружества по смисъла на новосъздадения
чл. 22а. Предвидената възможност за
инвестиция в специализирано дружество по чл. 22а е при условие, че
дружеството със специална инвестиционна цел упражнява контрол върху специализираното дружество по
смисъла на т. 14 от допълнителните
разпоредби на Закона за публичното
предлагане на ценни книжа. Специализираното дружество може да бъде
със седалище в Република България
или в друга държава – членка на Европейския съюз, съответно може да
придобива недвижими имоти на територията на Република България
или на територията на друга държава
– членка на Европейския съюз. Комисията за финансов надзор е компетентен орган да извършва проверки
на специализираните дружества.
Във връзка с направените промени, относими към дружествата със
специална инвестиционна цел, секюритизиращи недвижими имоти, се
въвеждат и следните изисквания:
– задължение за посочване в устава на намеренията на дружеството да
участва в учредяването или в придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 22а,
както и правила за управление на
рисковете, свързани с подобни инвестиции;
– проспектът за публично предлагане на ценни книжа от дружество
със специална инвестиционна цел
трябва да съдържа максималния размер на активите, които ще бъдат инвестирани в специализирано дружество по чл. 22а;
– при притежаване на дялове или
акции от специализирано дружество

по чл. 22а дружеството със специална инвестиционна цел, което секюритизира недвижими имоти, трябва да
представя в 6-месечните и в годишните си отчети и финансови отчети
за дейността на специализираните
дружества.
Наред с тези изменения са приети
разпоредби, с които се допълва съществуващият режим на дружествата със специална инвестиционна цел,
независимо дали секюритизират недвижими имоти или вземания, наричани по-нататък АДСИЦ, като със
закона се регламентира съответно:
1. Диверсификацията на финансирането на АДСИЦ от банка, различна
от банката депозитар, като се уреждат и условията, при които се допуска сключването на договор за банков
кредит с банка-кредитор, включително и произтичащите от това правоотношение задължения за АДСИЦ.
2. Задължението за доказване на
професионалнa квалификация и опит
на членовете на съвета на директорите на съответното AДСИЦ.
3. Въвеждането на правни основания, въз основа на които Комисията
за финансов надзор може да отнеме
издадения лиценз на АДСИЦ. Заедно с това е предвидена и хипотезата
на изричен отказ от издадения лиценз. В този случай се създава възможност дружеството да продължи
да съществува като акционерно дружество, което е публично дружество
по смисъла на Закона за публичното
предлагане на ценни книжа. Предвидени са действия, свързани с отнемането на лиценза в тази хипотеза на
отказ, в това число, че решението за
отказ от лиценз се взема от общото
събрание на акционерите на дружеството със специална инвестиционна
цел с мнозинство от три четвърти от
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записания капитал, като дружеството трябва да предложи на акционерите си обратно изкупуване на акциите, при условия и по ред, определени
със закона.
4. Правната възможност за АДСИЦ да организира счетоводното си
обслужване вътрешно, посредством
наети служители или да го възложи
на обслужващо дружество.
5. Измененията в режима относно
последващата оценка на недвижими
имоти на AДСИЦ. Предвидената със
закона дерогация на действащия режим на последваща оценка се прилага единствено за притежаваната
от дружеството земеделска земя по
смисъла на чл. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи и при условие че тази земя
е на стойност под 50 000 лв. Аналогично на промяната е въведена и забрана земеделските земи, за които се
прилага дерогацията, да надвишават
общо 30 на сто от притежаваните от
АДСИЦ земеделски земи. Прецизира
се още, че не подлежат на застраховане земеделските земи по смисъла
на чл. 2 от Закона за собствеността и
ползването на земеделски земи.
Относно прилагането на принудителни административни мерки законът разширява както кръга на лицата, към които ще се приложат
мерките, така и основанията за прилагането им. Наред с това се увеличава размерът на предвидените със
закона санкции.
В допълнителните разпоредби на
закона се въвеждат определения на
понятия като „системно нарушение“
и „международни стандарти за оценяване“.
С преходна разпоредба се определя 18-месечен срок, в който лицензираните и извършващи дейност до

47

влизането в сила на закона дружества със специална инвестиционна
цел следва да приведат дейността си
в съответствие с изискванията му.
Със заключителна разпоредба изрично е предвидено отложено влизане в сила, а именно 1 януари 2019 г.,
на разпоредбата, относима към хипотезата на отказ от издаден лиценз от
дружеството със специална инвестиционна цел.
Закон за изменение и допълнение на
Гражданския процесуален кодекс
Вносители: н.п. Крум Зарков и група
народни представители
Комисии: Комисия по правни въпроси (водеща); Комисия по
икономическа политика и
туризъм
Приет на: 26 юли 2018 г.;
обн., ДВ, бр. 65 от 2018 г.
Основни акценти:
– Отменя се разпоредбата на чл. 61,
ал. 2, според която сроковете спират
да текат за страните през дните, обявени за официални празници, както
и по време на съдебната ваканция по
чл. 329, ал. 1 от Закона за съдебната
власт. Промяната влиза в сила на 1
септември 2018 г.
– Исковете на потребители и срещу потребители се предявяват пред
съда, в чийто район се намира настоящият адрес на потребителя, а при
липса на настоящ адрес – по постоянния адрес.
– Исковете за обезщетение по Кодекса за застраховането на увреденото лице срещу застраховател, Гаранционния фонд и Националното бюро
на българските автомобилни застрахователи се предявяват пред съда, в
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чийто район към момента на настъпване на застрахователното събитие се
намира настоящият или постоянният
адрес на ищеца, неговото седалище,
или по местонастъпване на застрахователното събитие.
– Заварените съдебни производства се довършват по досегашния ред
независимо от промяната на подсъдността.
– Възражение за неподсъдност на
делото по местонахождение на недвижимия имот може да се прави от
ответника и да се повдига служебно
от съда до приключване на първото
по делото заседание, вместо досегашната уредба – до приключване на съдебното дирене. В чл. 119 се създаде
нова ал. 3 – възражение за неподсъдност на делото по чл. 108, ал. 2, чл. 113
и чл. 115, ал. 2 може да се прави от
ответника най-късно в срока за отговор на исковата молба и да се повдига служебно от съда до приключване
на първото по делото заседание.
Изменения в други закони:
В Закона за изменение и допълнение на Закона за особените залози
(ДВ, бр. 105 от 2016 г.) срокът, необходим за изграждането на Централен електронен регистър на особените залози и преминаването му към
Агенцията по вписванията, както и
за извършване на всички, свързани с
това, дейности, се удължи до 1 януари 2020 г.
В Административнопроцесуалния
кодекс в чл. 144 – отпадна изключението от субсидиарното прилагане
на ГПК за неуредените в АПК въпроси (чл. 61, ал. 2 ГПК) в съответствие с отмяната на разпоредбата в
ГПК. Това изменение влиза в сила от
1 септември 2018 г. едновременно с
разпоредбата, отменяща чл. 61, ал. 2
ГПК.

Закон за ратифициране на Споразумението за предоставяне на помощни
услуги в подкрепа на изготвянето на
Планове за управление на речните
басейни и на Планове за управление
на риска от наводнения за Република
България между Министерството на
околната среда и водите и Международната банка за възстановяване и
развитие
Вносител: Министерски съвет
Комисии: Комисия по околната
среда и водите (водеща);
Комисия по бюджет и
финанси; Комисия по
правни въпроси
Приет на: 26 юли 2018 г.;
обн., ДВ, бр. 64 от 2018 г.
Основна цел на Споразумението е предоставяне на съдействие на
Министерството на околната среда
и водите за разработване на вторите
Планове за управление на риска от
наводнения (ПУРН) и третите Планове за управление на речните басейни (ПУРБ).
За Планове за управление на риска
от наводнения е предвидено разглеждане на всички аспекти на управлението на риска от наводнения при актуализацията на предварителната оценка
на риска, съставяне на карти на заплахата и риска от наводнения, разработване на методики и извършване
на проучвания, определяне на Програма от специфични мерки или комбинация от мерки за намаляване на неблагоприятните последици, насочени
към превенция, защита и готовност за
адекватна реакция на населението при
наводнения, като се отчита влиянието
на изменението на климата.
За Планове за управление на речните басейни се предвижда решаване
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на проблеми за постигане на съответствие с приложимото законодателство на Европейския съюз за водите,
разработване на методики, извършване на проучвания, характеризиране
на районите за басейново управление
на водите, оценка на натиска, въздействието, риска и състоянието на
водните тела и други.
С осъществяване на дейностите,
предвидени в Споразумението, и приемането на Планове за управление
на речните басейни и Планове за управление на риска от наводнения от
Министерския съвет ще се постигне и изпълнение на индикаторите на
Оперативна програма „Околна среда
2014 – 2020 г.“ по приоритетни оси: 1 –
„Води“ и 4 – „Превенция и управление
на риска от наводнения и свлачища“.
Споразумението е сключено в изпълнение на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и Международната
банка за възстановяване и развитие за
подкрепа при изпълнението изискванията на европейското и националното
законодателство в областта на водите.
Закон за изменение и допълнение
на Закона за акцизите и данъчните
складове
Вносители: н.п. Менда Стоянова и
група народни представители
Комисия: Комисия по бюджет и финанси (водеща); Комисия
по икономическа политика и туризъм
Приет на: 26 юли 2018 г.;
обн., ДВ, бр. 65 от 2018 г.
Законът за изменение и допълнение на Закона за акцизите и да-
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нъчните складове изменя акцизната
ставка за нагреваеми тютюневи изделия, която от 152 лв. става 233 лв.
за килограм.
Със закона се въвежда понятието
„драфт сървей“ – метод за измерване
тежестта на натовареното карго чрез
изчисляване на разликите в нивото
на определени точки на външната
страна на корпуса на плавателен съд
преди и след натоварване или преди
и след разтоварване.
Промяната цели намаляване на
административната тежест при внос
и въвеждане на кокс и въглища, тъй
като действащите към влизане на закона в сила разпоредби налагат цялото количество да се претоварва от кораб на автомобили, за да се претегли
на автокантар, след което отново да
се разтовари на територията на пристанището, откъдето впоследствие да
се експедира. Тези манипулации водят до съществено нарастване на цената на претоварните операции, като
оказват негативно влияние на икономическите субекти, както и водят до
забавяне на дейностите по разтоварване.
Въвеждането в закона на метода
„драфт сървей“ е в съответствие с
процедурите за измерване, стандартизирани от Икономическата комисия за Европа на Организацията на
обединените нации. Измерването по
този метод ще се извършва от акредитирани независими инспектиращи
организации, като задължителното
измерване при извеждането на акцизните стоки от обектите със средство
за измерване на маса ще предоставя
достатъчно информация, с оглед осъществяване на ефективен контрол.
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Решения
№

Решение

Прието на

Обнародвано
в ДВ

1

Решение за приемане на Годишния отчет на Комисията за
защита на личните данни за дейността ѝ през 2017 г.

18.04.2018

ДВ, бр. 35/2018 г.

2

Решение за изменение на Правилника за организацията и
дейността на Народното събрание

18.04.2018

ДВ, бр. 34/2018 г.

3

Решение за удължаване срока на действие на Временната
комисия за установяване на всички факти и обстоятелства
във връзка с приватизацията и планираната продажба на
дружествата на ЧЕЗ Груп в България

18.04.2018

ДВ, бр. 35/2018 г.

4

Решение за изменение на Решение за привеждане на
акта за създаване на Военна академия „Георги Стойков
Раковски” в съответствие със Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България и Закона за
висшето образование

25.04.2018

ДВ, бр. 37/2018 г.

5

Решение за попълване състава на Комисията по
образованието и науката

25.04.2018

ДВ, бр. 37/2018 г.

6

Решение за изменение на Решение за привеждане на акта
за създаване на Висшето военноморско училище „Никола
Йонков Вапцаров” в съответствие със Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България и Закона за
висшето образование

25.04.2018

ДВ, бр. 37/2018 г.

7

Решение за изменение на Решение за преобразуване на
Висшето военно общовойсково училище „Васил Левски»,
Висшето военно училище за артилерия и противовъздушна
отбрана „Панайот Волов” и Висшето военновъздушно
училище „Георги Бенковски” в Национален военен
университет „Васил Левски”

25.04.2018

ДВ, бр. 37/2018 г.

8

Решение за избиране на заместник-председател на
Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество

26.04.2018

ДВ, бр. 37/2018 г.

9

Решение за избиране на член на Комисията за енергийно и
водно регулиране

26.04.2018

ДВ, бр. 37/2018 г.

10

Решение за избиране на член на Комисията за енергийно и
водно регулиране

26.04.2018

ДВ, бр. 37/2018 г.

11

Решение за избиране на член на Комисията за енергийно и
водно регулиране

26.04.2018

ДВ, бр. 37/2018 г.

12

Решение за избиране на член на Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество

26.04.2018

ДВ, бр. 37/2018 г.

13

Решение за избиране на член на Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество

26.04.2018

ДВ, бр. 37/2018 г.

14

Решение за избиране на член на Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество

26.04.2018

ДВ, бр. 37/2018 г.

15

Решение за избиране на член на Комисията за енергийно и
водно регулиране

26.04.2018

ДВ, бр. 37/2018 г.
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16

Решение за попълване състава на Комисията по вътрешна
сигурност и обществен ред

02.05.2018

ДВ, бр. 38/2018 г.

17

Решение за приемане на процедурни правила за условията
и реда за предлагане на кандидати за председател на
Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори,
представяне и публично оповестяване на документите
и изслушването на кандидатите в Комисията по бюджет
и финанси, както и процедурата за избор от Народното
събрание

09.05.2018

ДВ, бр. 39/2018 г.

18

Решение по Отчета за дейността на Съвета за електронни
медии за периода 01 януари – 31 декември 2017 година

10.05.2018

ДВ, бр. 40/2018 г.

19

Решение по повод законодателния пакет за мобилност на
Европейската комисия

11.05.2018

ДВ, бр. 40/2018 г.

20

Решение по Доклада за дейността на Временната комисия
за установяване на всички факти и обстоятелства във
връзка с приватизацията и планираната продажба на
дружествата на ЧЕЗ Груп в България

17.05.2018

ДВ, бр. 42/2018 г.

21

Решение за попълване състава на Комисията по
взаимодействието с неправителствените организации и
жалбите на гражданите

17.05.2018

ДВ, бр. 42/2018 г.

22

Решение по Отчета за дейността на Комисията за защита
от дискриминация за 2017 г.

17.05.2018

ДВ, бр. 42/2018 г.

23

Решение за определяне на нов срок за извършване на одит
за съответствието на допълнителните разходи/трансфери
по бюджетите на първостепенните разпоредители с
бюджет, одобрени с постановления на Министерския
съвет, за периода от 1 януари 2017 г. до 31 януари 2018 г.,
възложен на Сметната палата с Решение на Народното
събрание от 23 февруари 2018 г. (ДВ, бр. 18 от 2018 г.)

22.05.2018

ДВ, бр. 43/2018 г.

24

Решение във връзка с разискванията по питане от
народните представители Антон Кутев и Михаил Христов
към министъра на труда и социалната политика Бисер
Петков относно политиката за интеграция на хората с
увреждания

23.05.2018

ДВ, бр. 46/2018 г.

25

Решение за избиране на председател на Комисията за
публичен надзор над регистрираните одитори

06.06.2018

ДВ, бр. 49/2018 г.

26

Решение за възобновяване на действията по търсенето на
възможности за изграждане на АЕЦ „Белене”, съвместно
със стратегически инвеститор, на пазарен принцип и без
предоставяне на държавна гаранция, чрез отделяне на
активите и пасивите за проекта АЕЦ „Белене” в отделно
проектно дружество

07.06.2018

ДВ, бр. 50/2018 г.

27

Решение за приемане на Проект за инвестиционен разход
„Придобиване на основна бойна техника за изграждане
на батальонни бойни групи от състава на механизирана
бригада” и на Актуализиран проект за инвестиционен
разход „Придобиване на нов тип боен самолет”

08.06.2018

ДВ, бр. 51/2018 г.

28

Решение по Доклада за дейността на омбудсмана на
Република България през 2017 г.

14.06.2018

ДВ, бр. 51/2018 г.

29

Решение за одобрение на допълнение на Правилника за
организацията и дейността на омбудсмана

20.06.2018

ДВ, бр. 53/2018 г.

30

Решение за предсрочно прекратяване на мандата на
управителя на Националната здравноосигурителна каса

20.06.2018

ДВ, бр. 52/2018 г.
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31

Решение за приемане на процедурни правила за условията
и реда за предлагане на кандидати за членове на
Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори,
представяне и публично оповестяване на документите
и изслушването на кандидатите в Комисията по бюджет
и финанси, както и процедурата за избор от Народното
събрание

27.06.2018

ДВ, бр. 54/2018 г.

32

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

27.06.2018

ДВ, бр. 54/2018 г.

33

Решение по Годишения доклад за дейността на Комисията
за защита на конкуренцията за 2017 г.

28.06.2018

ДВ, бр. 55/2018 г.

34

Решение по Доклад за дейността на Комисията за
енергийно и водно регулиране за 2017 г.

28.06.2018

ДВ, бр. 55/2018 г.

35

Решение по Отчета за дейността на Българската
телеграфна агенция, включващ и финансов отчет за 2017 г.

28.06.2018

ДВ, бр. 55/2018 г.

36

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

29.06.2018

ДВ, бр. 56/2018 г.

37

Решение във връзка с разискванията по питането на
народните представители Георги Михайлов, Георги
Йорданов, Илиян Тимчев и Георги Гьоков към министъра
на здравеопазването Кирил Ананиев относно Национална
здравна карта на Република България

29.06.2018

ДВ, бр. 56/2018 г.

38

Решение за определяне на комисия за одитиране на
годишния финансов отчет на Сметната палата за 2017 г.

04.07.2018

ДВ, бр. 57/2018 г.

39

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

06.07.2018

ДВ, бр. 57/2018 г.

40

Решение за промяна в състава на Комисията по отбрана

06.07.2018

ДВ, бр. 57/2018 г.

41

Решение за приемане на Процедурни правила по
прилагането на чл. 128 от Правилника за организацията и
дейността на Народното събрание

11.07.2018

ДВ, бр. 58/2018 г.

42

Решение за създаване на Временна комисия за
разглеждане на постъпили сигнали от граждани за
обучението и изпитите на кандидатите за придобиване
на правоспособност за управление на моторно превозно
средство

18.07.2018

ДВ, бр. 61/2018 г.

43

Решение за приемане на Доклада за състоянието на
отбраната и въоръжените сили на Република България през
2017 г.

19.07.2018

ДВ, бр. 61/2018 г.

44

Решение за избиране на член на Комисията за публичен
надзор над регистрираните одитори

19.07.2018

ДВ, бр. 61/2018 г.

45

Решение за приемане на Актуализиран проект
за инвестиционен разход „Придобиване на
многофункционален модулен патрулен кораб за ВМС”

19.07.2018

ДВ, бр. 62/2018 г.

46

Решение за избиране на член на Комисията за публичен
надзор над регистрираните одитори

19.07.2018

ДВ, бр. 61/2018 г.

47

Решение за избиране на член на Комисията за публичен
надзор над регистрираните одитори

19.07.2018

ДВ, бр. 61/2018 г.

48

Решение за избиране на член на Комисията за публичен
надзор над регистрираните одитори

19.07.2018

ДВ, бр. 61/2018 г.
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49

Решение във връзка с разискванията по питане от
народния представител Корнелия Нинова към министърпредседателя на Република България Бойко Борисов
относно политиката на правителството по въпросите на
миграцията в България и Европа

20.07.2018

ДВ, бр. 63/2018 г.

50

Решение за избор на управител на Националната
здравноосигурителна каса

20.07.2018

ДВ, бр. 61/2018 г.

51

Решение за предприемане на действия за постигане на
споразумение по Дело COMP/B1/AT.39849 – БЕХ Газ

26.07.2018

ДВ, бр. 63/2018 г.

Парламентарен
контрол
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ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ
СТАТИСТИКА
ВЪПРОСИ
Общ брой

СТАТИСТИКА
ЗА ЧЕТВЪРТА СЕСИЯ

писмени

255

устни

142

общо

397

Състояние
в несъответствие
с ПОДНС
в процес на
обработка
неотговорено
отговорено
оттеглен

4
2
46
329
16

16 април – 27 юли 2018 г.

ПО ПАРЛАМЕНТАРНИ ГРУПИ
ФОРМИ

БРОЙ

ВЪПРОСИ

397

ПИТАНИЯ
РАЗИСКВАНИЯ
ПО ПИТАНЕ

17

ВОТ НА НЕДОВЕРИЕ

1

ИЗСЛУШВАНЕ

6

3

4

Нечленуващи в ПГ
ПГ „БСП за България“

323

ПГ на ДПС

8

ПГ „Обединени патриоти“

34

ПГ на ПП ВОЛЯ

7

ПГ на ПП ГЕРБ

15

ПИТАНИЯ
Парламентарният контрол за пе

риода на Четвъртата сесия на Четири
десет и четвъртото народно събрание
е провеждан в 14 пленарни заседания
за парламентарен контрол.
Използваното парламентарно вре
ме за осъществяване на контролната
функция по време на Четвъртата се
сия на народното събрание е 52 часа
и 54 мин.
В този период използваните форми
на парламентарен контрол са: въпро
си и питания, разисквания по питане,
изслушване и вот на недоверие.

Общ брой
писмени

2

устни
общо

15
7

Състояние
в несъответствие
с ПОДНС
неотговорено
отговорено
оттеглено

1
2
13
1

ПО ПАРЛАМЕНТАРНИ ГРУПИ
ПГ „БСП за България“

13

ПГ „Обединени патриоти“

1

ПГ на ПП ГЕРБ

3
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ВЪПРОСИ И ПИТАНИЯ
ПО МИНИСТРИ
По брой отговорени въпроси и
питания министрите се подреждат
както следва: министърът на земеде
лието, храните и горите Румен Поро
жанов – 69; министърът на регионал
ното развитие и благоустройството
Николай Нанков – 36; министърът
на здравеопазването Кирил Ананиев
– 34; министърът на вътрешните ра
боти Валентин Радев – 32; министъ
рът на образованието и науката Кра
симир Вълчев – 30; министърът на
околната среда и водите Нено Димов
– 25; министърът на труда и соци
алната политика Бисер Петков – 20;
министърът на финансите Владислав
Горанов – 15; министърът на транс
порта, информационните технологии
и съобщенията Ивайло Московски
– 12; министърът на културата Боил
Банов – 12; и т.н.
По брой зададени въпроси и пи
тания първите десет народни пред
ставители се подреждат така: Геор
ги Гьоков – 35; Георги Стоилов – 32;
Иван Димов Иванов – 29; Георги
Йорданов – 18; Кристина Сидорова
– 18; Илиян Тимчев – 16; Любомир
Бонев – 15; Анелия Клисарова – 14;
Иван Валентинов Иванов – 14; Свет
ла Бъчварова – 14; и т.н.

стройството Николай Нанков относ
но напредъка по приоритетните път
ни проекти
3. Изслушване на министъра на
икономиката Емил Караниколов от
носно състоянието на бизнес клима
та в България
4. Изслушване на министъра на
земеделието, храните и горите Румен
Порожанов относно общата селско
стопанска политика на Европейския
съюз след 2020 г
5. Изслушване на изпълнителния
директор на Изпълнителната агенция
по лекарствата Асена Стоименова
относно блокирани лекарствени про
дукти, съдържащи вредни примеси
от Изпълнителната агенция по ле
карствата
6. Изслушване на министъра на
труда и социалната политика Бисер
Петков относно хода на подготовка
та на законодателни промени от Ми
нистерството на труда и социалната
политика за гарантиране на правата
на хората с увреждания
РАЗИСКВАНИЯ ПО ПИТАНЕ

ИЗСЛУШВАНИЯ

11. Разискване по питане от народ
ните представители Антон Кутев и
Михаил Христов към министъра на
труда и социалната политика Бисер
Петков относно политиката за инте
грация на хората с увреждания

1. Изслушване на министъра на
Българското председателство на Съ
вета на Европейския съюз 2018 Ли
ляна Павлова относно резултатите
през първата половина на Българ
ското председателство на Съвета на
Европейския съюз 2018 г.

2. Разискване по питане от народ
ните представители Георги Михай
лов, Георги Йорданов, Илиян Тимчев
и Георги Гьоков към министъра на
здравеопазването Кирил Ананиев от
носно Националната здравна карта
на Република България

2. Изслушване на министъра на
регионалното развитие и благоу

3. Разискване по питане от народ
ния представител Корнелия Нинова

Парламентарен контрол
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към министър-председателя на Репу ни финансови корекции на общ. Бур
блика България Бойко Борисов относ гас (стенограма от 22 юни 2018 г.).
но политиката на правителството по
Устен отговор в заседанието на 11
въпросите на миграцията в България
май 2018 г. на въпрос от н.п. АТАНАС
и Европа
ТАШКОВ, АЛЕКСАНДЪР МАЦУ
РЕВ, ДИМИТЪР ГЕЧЕВ и ХРИСТО
ГАДЖЕВ относно свързаността на ад
ВОТ НА НЕДОВЕРИЕ
министрацията в така наречения елек
Вот на недоверие на Министерския
тронен документооборот.
съвет на Република България с минис
тър-председател Бойко Борисов заради
Устен отговор в заседанието на 11
провала в политиката по сигурността. май 2018 г. на въпрос от н.п. ИВЕЛИ
В Четвъртата сесия Четиридесет НА ВАСИЛЕВА, ГАЛЯ ВАСИЛЕВА,
и четвъртото народно събрание осъ- ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ и АНДРИАН
ществява парламентарен контрол вър- РАЙКОВ относно очакваните темпове
ху дейността на правителството с и приоритети по отношение на изпъл
министър-председател Бойко Борисов. нението на оперативните програми до
края на годината.
ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИ
И ПИТАНИЯ

БОЙКО БОРИСОВ,
министър-председател
на Република България:

Устен отговор в заседанието на 1
юни 2018 г. на въпрос от н.п. АНЕ
ЛИЯ КЛИСАРОВА относно дейността
на Националната агенция по оценка
на акредитация.

ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ,
Устен отговор в заседанието на 8 заместник министър-председател
юни 2018 г. на въпрос от н.п. АНТОН по икономическата и демографската
КУТЕВ относно визитата на българ политика:
ския премиер в Москва в края на май
Писмен отговор на въпрос от н.п.
2018 г.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно изпълне
Устен отговор в заседанието на 13
юли 2018 г. на питане от н.п. КОР
НЕЛИЯ НИНОВА относно политика
та на правителството по въпросите на
миграцията в България и Европа.

ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ,
заместник министър-председател:
Писмен отговор на въпрос от н.п.
НИКОЛАЙ ТИШЕВ относно наложе

нието на ОП „Развитие на човешките
ресурси“ в рамките на приоритетна ос
2, инвестиционен приоритет „Социал
но икономическа интеграция на мар
ганилизирани общности като ромите“
(стенограма от 6 юли 2018 г.).
Устен отговор в заседанието на 8
юни 2018 г. на въпрос от н.п. ТАСКО
ЕРМЕНКОВ относно 160 години от
създаването на Болградската гимназия
в контекста на демографската полити
ка на Българското председателство.
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Устен отговор в заседанието на 8
юни 2018 г. на въпрос от н.п. АН
ТОН КУТЕВ относно 11-тата сесия
на заседание на държавите, страни
по Конвенцията на ООН за защита
правата на хората с увреждания –
12 – 14 юни 2018 г., Ню Йорк (САЩ).
Устен отговор в заседанието на 27
юли 2018 г. на въпрос от н.п. ВОЛЕН
СИДЕРОВ относно концесиите за
злато на територията на Република
България.

КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ,
заместник министър-председател
по обществения ред и сигурността
и министър на отбраната:
Писмен отговор на въпрос от н.п.
СПАС ПАНЧЕВ и ДИМИТЪР ВЕ
ЛИЧКОВ ГЕОРГИЕВ относно охра
на на българската граница от воен
нослужещи (стенограма от 20 април
2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
СПАС ПАНЧЕВ и ДИМИТЪР ГЕ
ОРГИЕВ относно Военно-почивен
дом „Витоша“ (стенограма от 27 ап
рил 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
НИКОЛАЙ ЦОНКОВ относно про
ведено многонационално учение
Saber Guardian – 2017 (стенограма от
11 май 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
РАДОСТИН ТАНЕВ относно из
вършвани тестови стрелби на военен
полигон „Змейово“ (стенограма от 6
юли 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
НИКОЛАЙ ИВАНОВ и ИЛИЯН
ТИМЧЕВ относно закриването на

Териториална дирекция „Държавен
резерв“ – Враца (стенограма от 6
юли 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ХРИСТО ГРУДЕВ относно дообо
рудване на модулите на военните
формирования, разположени до пла
нински региони със снегопочистваща
техника – роторни снегорини (стено
грама от 22 юни 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ХРИСТО ГАДЖЕВ относно дължи
ми местни данъци и такси за не
движима собственост към общините
(стенограма от 27 юли 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ХРИСТО ГАДЖЕВ относно финан
сиране на неправителствени органи
зации от бюджета на Министерство
то на отбраната (стенограма от 27
юли 2018 г.).
Устен отговор в заседанието на
20 април 2018 г. на въпрос от н.п.
ДЖЕЙХАН ИБРЯМОВ относно
въвеждането на доброволна военна
служба.
Устен отговор в заседанието на 20
април 2018 г. на въпрос от н.п. КО
ЛЬО МИЛЕВ относно проблеми по
възстановяването на спортната зала
във Военно формирование 22 220 –
гр. Сливен.
Устен отговор в заседанието на 20
април 2018 г. на въпрос от н.п. ВЕС
КА НЕНЧЕВА и КОЛЬО МИЛЕВ
относно възстановяване на покриви
те на киносалона, на караулното по
мещение и на два склада във Военно
формирование 22 680 – гр. Карлово.
Устен отговор в заседанието на 22
юни 2018 г. на въпрос от н.п. НИКО

Парламентарен контрол
ЛАЙ ЦОНКОВ относно политиката
на Министерството на отбраната за
развитие на „ТЕРЕМ“ ЕАД.
Устен отговор в заседанието на 22
юни 2018 г. на въпрос от н.п. ДЖЕЙ
ХАН ИБРЯМОВ относно Инвес
тиционен проект „Придобиване на
многофункционален модулен патру
лен кораб за ВМС“.

ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА,
заместник министър-председател
по правосъдната реформа
и министър на външните работи:
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ и ДИМИТЪР
ГЕОРГИЕВ относно имотите на бъл
гарските представителства в Ниге
рия и Гана (стенограма от 20 април
2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ПЕТЪР ВИТАНОВ относно мерки
на държавата за защита на децата на
българска гражданка (стенограма от
22 юни 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно експло
атация на български работници от
български фирми в Белгия (стеногра
ма от 29 юни 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ТОДОР БАЙЧЕВ относно конвен
циите за уреждане на гражданството
на лица с двойно гражданство и за
предотвратяване на възникването на
двойно гражданство (стенограма от 6
юли 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
СПАС ПАНЧЕВ и ДИМИТЪР ГЕ
ОРГИЕВ относно смяна на ръково
дител на СТИВ – Ирак, Ербил, реги
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он Кюрдистан, Република Ирак (сте
нограма от 6 юли 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
АТАНАС СТОЯНОВ относно Бъл
гарското председателство на Съвета
на Европейския съюз (стенограма от
20 юли 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
СТОЯН МИРЧЕВ относно участие
на Посолството на Република Бъл
гария в Обединеното кралство Вели
кобритания и Северна Ирландия в
организирането на изложба (стено
грама от 20 юли 2018 г.).
Устен отговор в заседанието на 22
юни 2018 г. на въпрос от н.п. СТОЯН
МИРЧЕВ относно Постановление
№ 263/24.11.2017 г. за изменение и
допълнение на Правилника за лега
лизациите, заверките и преводите на
документи и други книжа.
Устен отговор в заседанието на 8
юни 2018 г. на въпрос от н.п. ИВО
ХРИСТОВ относно случая с генерал
ния консул на Република България
в гр. Одрин (Турция), във връзка с
честването на националния празник
Трети март.
Устен отговор в заседанието на 8
юни 2018 г. на питане от н.п. ИВО
ХРИСТОВ относно политиката за
развитие на двустранните отношения
между Република България и Репу
блика Турция.
Устен отговор в заседанието на 8
юни 2018 г. на въпрос от н.п. ДИ
МИТЪР СТОЯНОВ, ГЕОРГИ АН
ДРЕЕВ и ЛАЛО КИРИЛОВ относно
реакцията и предприетите мерки от
Министерството на външните рабо
ти по повод изказване на 11.03.2018 г.
на президента на Република Турция
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Реджеп Ердоган, касаещо население
то и територията в пределите на Ре
публика България.
Устен отговор в заседанието на 8
юни 2018 г. на въпрос от н.п. ВЕСКА
НЕНЧЕВА и ВИОЛЕТА ЖЕЛЕВА
относно гроба на св. Константин-Ки
рил Философ, базиликата „Сан Кле
менте“, Рим.
Устен отговор в заседанието на 8
юни 2018 г. на питане от н.п. ДРАГО
МИР СТОЙНЕВ, ГЕОРГИ ЙОРДА
НОВ, ИЛИЯН ТИМЧЕВ, КОЛЬО
МИЛЕВ, НИКОЛА ДИНКОВ и НИ
КОЛАЙ ПЕНЕВ относно обезщетя
ването на тракийските бежанци.
Устен отговор в заседанието на 8
юни 2018 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР
ВИТАНОВ и ДИМИТЪР ДАНЧЕВ
относно сигурността и обезпеченост
та на Генералното ни консулство в
гр. Мюнхен.
Устен отговор в заседанието на 8
юни 2018 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР
ВИТАНОВ относно предложение за
почетен консул на Република Бълга
рия в Република Македония.
Устен отговор в заседанието на 8
юни 2018 г. на въпрос от н.п. МА
НОЛ ГЕНОВ и ДОРА ЯНКОВА от
носно задължително писмено съгла
суване на международни инициативи
на общините с Министерството на
външните работи.

ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ,
министър на финансите:
Писмен отговор на питане от н.п.
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ, ВЛА
ДИСЛАВ НИКОЛОВ, ИРЕНА ДИ
МОВА и МАРИЯ ИЛИЕВА относно

анализ на Министерството на финан
сите за данните на финансовото със
тояние на общините през 2017 г. и за
общините в процедура по финансово
оздравяване през 2018 г. (стенограма
от 27 април 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
НИКОЛАЙ ТИШЕВ относно струк
тура и размер на задълженията на
общ. Бургас от 2010 г. до сега (стено
грама от 27 април 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
БОГДАН БОЦЕВ относно подобря
ване и обезпечаване на нормалното
протичане на процедурите по възла
гане на обществени поръчки (стено
грама от 4 май 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
КРУМ ЗАРКОВ относно средствата
и дейността на Фонд „Радио и теле
визия“ (стенограма от 1 юни 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ГЕОРГИ СТОИЛОВ и ИВАН ДИ
МОВ ИВАНОВ относно възложени
проверки за спазване на данъчното
и осигурително законодателство от
„МАГ“ ООД, „ПУЦ – БОБОВ ДОЛ“
ЕООД и „МАШИНОСТРОЕНЕ И
ЕНЕРГОРЕМОНТ“ ООД (стеногра
ма от 22 юни 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
НИКОЛА ДИНКОВ и ВИОЛЕТА
ЖЕЛЕВА относно инфраструктура
та на ГКПП Капитан Петко войвода
до гр. Свиленград (стенограма от 29
юни 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
КРИСТИНА СИДОРОВА относно
подкрепа за доставки на хляб и хра
нителни продукти в малки и планин
ски селища (стенограма от 27 юли
2018 г.).

Парламентарен контрол
Писмен отговор на въпрос от н.п.
НИКОЛАЙ БОШКИЛОВ относно
облагането на доходи на физически
лица получени чрез печалба от учас
тие в хазартни игри (стенограма от 6
юли 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ГЕОРГИ СТОИЛОВ относно инфор
мация за „сиво счетоводство“ в сек
тор млекопреработване (стенограма
от 6 юли 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
НИКОЛАЙ ТИШЕВ относно Нало
жени финансови корекции на общ.
Бургас в периода 2007 – 2013 по Опе
ративна програма „Администрати
вен капацитет“ (стенограма от 6 юли
2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ относно да
нък върху откраднати коли (стено
грама от 27 юли 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ФИЛИП ПОПОВ относно мерки за
повишаване на контрола за недопус
кане на нерегламентиран внос на
чорапени изделия (стенограма от 27
юли 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ФИЛИП ПОПОВ относно възста
новяване на фактически изплатени
средства на членове на Доброволно
формирование за отстраняване на
щети от наводнения в общ. Брегово
(стенограма от 27 юли 2018 г.).
Устен отговор в заседанието на 4
май 2018 г. на въпрос от н.п. МЕНДА
СТОЯНОВА, ЕВГЕНИЯ АНГЕЛО
ВА и ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ относно
текущото изпълнение на бюджета за
първите три месеца на 2018 г.
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Устен отговор в заседанието на 4
май 2018 г. на питане от н.п. ДА
НИЕЛА САВЕКЛИЕВА, КРАСЕН
КРЪСТЕВ, ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ
и ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА относно
постигнатото от Министерството на
финансите за намаляване на админи
стративната тежест.
Устен отговор в заседанието на 4
май 2018 г. на въпрос от н.п. ДИМИ
ТЪР ДАНЧЕВ относно налагането
на обезпечителни мерки по реда на
чл. 121а от ДОПК от органите, упра
вляващи фискален контрол към Цен
тралното управление на Национална
агенция за приходите.
Устен отговор в заседанието на 4
май 2018 г. на въпрос от н.п. ИВАН
ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ относ
но дейност на „Фонд мениджър на
финансови инструменти в България“
ЕАД.
Устен отговор в заседанието на 18
май 2018 г. на въпрос от н.п. ВА
СИЛ АНТОНОВ относно средства за
ефективни дезинсекционни и дезака
ризационни мероприятия в общини
те по поречието на река Дунав.
Устен отговор в заседанието на 27
юли 2018 г. на питане от н.п. КРУМ
ЗАРКОВ относно политиката на Ми
нистерството на финансите спрямо
Фонд „Радио и телевизия“.

ВАЛЕНТИН РАДЕВ,
министър на вътрешните работи:
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ДИАНА САВАТЕВА относно про
тивозаконното отнемане на автомо
били – противодействие, статистика,
тенденции, разкриваемост, необходи
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мост от законодателни промени (сте
нограма от 27 април 2018 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п.
МЛАДЕН ШИШКОВ относно нали
чие на криминални регистрации на
заместник кмета на общ. Сопот (сте
нограма от 4 май 2018 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п.
ПЕНЧО МИЛКОВ относно обезпе
ченост на звената за незабавна наме
са при инциденти с опасни вещества
и материали от ГД „Пожарна без
опасност и защита на населението“
(стенограма от 27 април 2018 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п.
ФИЛИП ПОПОВ относно ПТП-та
на международен път Е79 (стеногра
ма от 4 май 2018 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п.
МИГЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА от
носно предприемане на мерки за построг контрол върху поставянето на
колани от пътниците в автобусите
(стенограма от 27 април 2018 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п.
АЛЕКСАНДЪР САБАНОВ относно
състояние и собственост на бомбо
убежищата на територията на Репу
блика България (стенограма от 4 май
2018 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п.
АЛЕКСАНДЪР САБАНОВ относно
речната граница между България и
Румъния (стенограма от 27 април
2018 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п.
ПЕТЪР ПЕТРОВ относно писмо на
граждани от с. Медвен, общ. Котел,
касаещо опасно свлачище (стеногра
ма от 18 май 2018 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно спазване
на изискванията на Наредба № РД02-20-10 от 5 юли 2012 г. за условията
за изграждане или монтиране върху
платното за движение на изкуствени
неравности и на други средства за
ограничаване на скоростта на движе
ние и изискванията към тях (стено
грама от 27 април 2018 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно изпълне
нието на Плана за действие на Ре
публика България за прилагане на
Конвенцията за правата на хората с
увреждания (2015 – 2020) (стеногра
ма от 22 юни 2018 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п.
ЕЛЕНА АКСИЕВА относно прило
жението на Закона за защита от до
машното насилие (стенограма от 27
април 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ВАСИЛ АНТОНОВ относно пред
приети действия след катастрофата
на автомагистрала „Тракия“ (стено
грама от 4 май 2018 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п.
АХМЕД АХМЕДОВ относно дей
ността на ОД на МВР – област Раз
град (стенограма от 22 юни 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
НИКОЛА ДИНКОВ и ВИОЛЕТА
ЖЕЛЕВА относно отстраняване на
негативни последици от изграждане
то на оградата с Турция (стенограма
от 22 юни 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
СПАС ПАНЧЕВ и ДИМИТЪР ГЕ
ОРГИЕВ относно служебно облек

Парламентарен контрол
ло и обувки за служителите на МВР
(стенограма от 22 юни 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
СПАС ПАНЧЕВ и ДИМИТЪР ГЕ
ОРГИЕВ относно оборудването с
офис техника в системата на МВР
(стенограма от 22 юни 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно експло
атация на български работници от
български фирми в Белгия (стеногра
ма от 29 юни 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ПЕНЧО МИЛКОВ относно способ
ности на МВР за реагиране при ра
диационни, химически и биологиче
ски заплахи (стенограма от 29 юни
2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ПЕНЧО МИЛКОВ относно ресурсна
обезпеченост и организация на ра
ботата на служителите в звената на
МВР, които се занимават със сигна
ли за инциденти с животни (стено
грама от 6 юли 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ЯВОР БОЖАНКОВ относно отка
зана регистрация на МПС поради
непокриване на екологични норми
(стенограма от 13 юли 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
АТАНАС СТОЯНОВ относно проти
водействие на битовата престъпност
(стенограма от 20 юли 2018 г.).
Устен отговор в заседанието на 20
април 2018 г. на питане от н.п. ИВАН
ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ и ГЕОР
ГИ СВИЛЕНСКИ относно полити
ката на Министерството на вътреш
ните работи относно охраната на гра
ниците на Република България.
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Устен отговор в заседанието на 11
май 2018 г. на питане от н.п. ДИМИ
ТЪР БОЙЧЕВ и ДИАНА САВАТЕ
ВА относно превенция и противодей
ствие на разпространението на нар
котици сред подрастващите.
Устен отговор в заседанието на 20
април 2018 г. на въпрос от н.п. ПЛА
МЕН НУНЕВ, МАНОИЛ МАНЕВ,
ПЛАМЕН ПЕТРОВ и КОНСТАН
ТИН ПОПОВ относно усвояване на
европейски средства за борба с неле
галната миграция и охрана на дър
жавната граница.
Устен отговор в заседанието на 27
април 2018 г. на въпрос от н.п. ДИ
ЛЯН ДИМИТРОВ, ПЛАМЕН НУ
НЕВ, ДИАНА САВАТЕВА и ПЛА
МЕН ТАЧЕВ относно дейностите по
обновяване и модернизиране на сгра
дите на полицията и службите за по
жарна безопасност, за периода от ме
сец май 2017 г. до месец март 2018 г.
Устен отговор в заседанието на 27
април 2018 г. на въпрос от н.п. ГЕ
ОРГИ МИХАЙЛОВ относно поре
ден случай на нападение над деца от
домашни любимци.
Устен отговор в заседанието на 11
май 2018 г. на въпрос от н.п. АЛЕК
САНДЪР СИДИ относно поредния
битов инцидент в с. Розино.
Устен отговор в заседанието на 11
май 2018 г. на въпрос от н.п. ДАНИ
ЕЛ ЙОРДАНОВ и КРАСИМИР ЯН
КОВ относно дейността на Област
ната дирекция на МВР на територия
та на общ. Крушари, обл. Добрич.
Устен отговор в заседанието на 1
юни 2018 г. на въпрос от н.п. ПЕН
ЧО МИЛКОВ относно спазването на
правилата за движение в България
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от водачи на моторни превозни сред
ства с чужда регистрация.
Устен отговор в заседанието на 11
май 2018 г. на въпрос от н.п. ТОДОР
БАЙЧЕВ относно приложното поле
на дейността на кадрите в Инсти
тута по психология на МВР и въз
можностите за използване на тяхната
експертиза и умения срещу футбол
ните хулигани.
Устен отговор в заседанието на 11
май 2018 г. на въпрос от н.п. ГЕОР
ГИ ЙОРДАНОВ, АНЕЛИЯ КЛИСА
РОВА и ИЛИЯН ТИМЧЕВ относно
санитарно-хигиенно състояние на
граничните контролно-пропускател
ни пунктове.
Устен отговор в заседанието на 11
май 2018 г. на въпрос от н.п. ТОДОР
БАЙЧЕВ относно какъв е броят на
служителите в администрацията на
МВР и на ръководените от Вас дър
жавни комисии, изпълнителни аген
ции и други административни струк
тури създадени като самостоятелни
юридически лица.
Устен отговор в заседанието на 1
юни 2018 г. на въпрос от н.п. ГЕОР
ГИ ЙОРДАНОВ и ИЛИЯН ТИМ
ЧЕВ относно мерки за решаване
на проблема със задръстванията на
ГКПП – Маказа.
Устен отговор в заседанието на 22
юни 2018 г. на въпрос от н.п. ИВАН
ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ относно
заповед за забрана за фотографира
не в обособена стратегическа зона за
сигурност към временно възпрепят
стващо съоръжение по българо-тур
ска граница.
Устен отговор в заседанието на 22
юни 2018 г. на въпрос от н.п. ГЕОР

ГИ ГЬОКОВотносно достъп на хо
рата със слухови и/или говорни ув
реждания до Националната система
за спешни повиквания с единен ев
ропейски номер 112.
Устен отговор в заседанието на 22
юни 2018 г. на питане от н.п. АНТОН
КУТЕВ относно политиката на Ми
нистерството на вътрешните работи
за борба с незаконната търговия с
оръжие.
Устен отговор в заседанието на 13
юли 2018 г. на въпрос от н.п. ВАЛЕН
ТИН ЛАМБЕВ относно нивата на
битова престъпност в с. Камен, общ.
Стражица, обл. Велико Търново.
Устен отговор в заседанието на 13
юли 2018 г. на въпрос от н.п. ФИ
ЛИП ПОПОВ и ЦВЕТАН ТОП
ЧИЕВ относно предприети действия
за недопускане на пътнотранспортни
произшествия по път Е79, в участъка
Видин – Монтана.

НИКОЛАЙ НАНКОВ,
министър на регионалното
развитие и благоустройството:
Писмен отговор на въпрос от н.п.
СТЕФАН БУРДЖЕВотносно път
ната маркировка на път ІІІ-3005, с.
Ясен – с. Катунец, обл. Плевен и Ло
веч (стенограма от 11 май 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
СТЕФАН БУРДЖЕВотносно път
III-1307, Искър – Староселци – Ста
верци, обл. Плевен (стенограма от 11
май 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВотносно На
ционалната програма за енергий
на ефективност на многофамилни

Парламентарен контрол
жилищни сгради в общ. Септември
(стенограма от 20 април 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ЛЮБОМИР БОНЕВ относно изгот
вяне на технически паспорти на язо
вирите, находящи се на територията
на Пернишка област (стенограма от
20 април 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ЛЮБОМИР БОНЕВ и МАНОЛ ГЕ
НОВ относно регистрирането и мо
ниторинга на свлачищните райони
на територията на Република Бълга
рия (стенограма от 20 април 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ и АЛЕКСАН
ДЪР АЛЕКСАНДРОВ относно ос
новен ремонт на републикански път
ІІІ-1003 Рударци – Кладница (стено
грама от 23 април 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ИВАН МИХОВСКИ и КАЛИН ВА
СИЛЕВ относно изграждане на път
на връзка на път II-35 Ловеч – Троян
и път III-357 Троян – Орешак, в чер
тите на гр. Троян (стенограма от 27
април 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДА
НОВА и КРАСИМИР СЪБЕВ относ
но път III-866 Стойките – Широка
лъка – Михалково – Кричим (стено
грама от 27 април 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА относно не
обходимост от ремонт на участък от
второкласен път ІІ-59 на територията
на обл. Кърджали (стенограма от 27
април 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
НИКОЛАЙ СИРАКОВ и ИГЛИКА
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ИВАНОВА-СЪБЕВА относно етап
на строителството на републикански
път II-44 Драгановци – Габрово (сте
нограма от 27 април 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
КОНСТАНТИН ПОПОВ, ЗАПРЯН
ЯНКОВ, МЛАДЕН ШИШКОВ и
ХРИСТО ГРУДЕВ относно кръгово
то кръстовище на път ІІ-86 Пловдив
– Асеновград (стенограма от 27 ап
рил 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ЮЛИЯН ПАПАШИМОВ относно
строителството на мост на р. Тунджа
на републикански път ІІІ-7008 „Ел
хово – Пчела – Скалица“, при км
2+500, обл. Ямбол (стенограма от 27
април 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ДИЛЯН ДИМИТРОВ и ИРЕНА ДИ
МОВА относно ремонт на републи
кански път III-112 Дъбова махала –
Монтана, в обл. Монтана (стеногра
ма от 27 април 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА, АЛЕК
САНДЪР МАЦУРЕВ, ГЕОРГИ ДИ
НЕВ и СТЕФАН АПОСТОЛОВ от
носно ремонт на тунел „Кривия“ по
направлението на републикански път
І – 1/Е79/ „Видин – Кулата“, който е
част трансевропейската пътна мрежа
(стенограма от 27 април 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА, ДИМИ
ТЪР БОЙЧЕВ, ДИАНА САВАТЕВА,
ГАЛЯ ВАСИЛЕВА, АСЯ ПЕЕВА и
ИВАН ВЪЛКОВ относно предпри
емане на мерки за обезопасяване на
кръстовището от път ІІ-99 към входа
на с. Атия, общ. Созопол, обл. Бургас
(стенограма от 27 април 2018 г.).
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Писмен отговор на въпрос от н.п.
КОНСТАНТИН ПОПОВ, ЗАПРЯН
ЯНКОВ, МЛАДЕН ШИШКОВ и
ХРИСТО ГРУДЕВ относно основен
ремонт на републикански път II-58
Кърджали – Асеновград (стенограма
от 27 април 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ПЛАМЕН ПЕТРОВ, ВЛАДИСЛАВ
НИКОЛОВ и РАЛИЦА ДОБРЕВА
относно път ІІІ-306 Луковит – Червен
бряг – Чомаковци – Кнежа, участък
Червен бряг – Чомаковци (стеногра
ма от 27 април 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ВЛАДИМИР ВЪЛЕВ, ЕМИ
ЛИЯ СТАНЕВА-МИЛКОВА, НЕЛИ
ПЕТРОВА, РУСЛАН ТОШЕВ и
ТАНЯ ПЕТРОВА относно ходът
на изпълнението и в какъв срок се
предвижда да бъдат приключени ре
монтните дейности на третокласен
път III-904, от 8 и Лот 9 по Опера
тивна програма „Региони в растеж“
2014 – 2020 г. (стенограма от 27 април
2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА относно
основен ремонт на път ІІ-49 Търго
вище – Разград на територията на
обл. Разград (стенограма от 27 април
2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ПЕТЯ АВРАМОВА, КРАСЕН
КРЪСТЕВ относно ремонтно-въз
становителни работи на моста над
р. Ботуня (стенограма от 27 април
2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
НИКОЛАЙ БОШКИЛОВ относно
строителството на лот на АМ „Стру
ма“ в отсечката Благоевград – с.

Крупник (стенограма от 27 април
2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
СПАС ПАНЧЕВ и ДИМИТЪР ГЕ
ОРГИЕВ относно ремонт на обходен
път Гурково (стенограма от 27 април
2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА, ДИМИ
ТЪР БОЙЧЕВ, ДИАНА САВАТЕВА,
ГАЛЯ ВАСИЛЕВА, АСЯ ПЕЕВА и
ИВАН ВЪЛКОВ относно необходи
мост от ремонт на обходния път на
гр. Камено (стенограма от 27 април
2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ПЛАМЕН ПЕТРОВ, ВЛАДИСЛАВ
НИКОЛОВ и РАЛИЦА ДОБРЕВА
относно свлачище на републикан
ски път I-3, при с. Козар, Белене,
обл. Плевен (стенограма от 27 април
2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ЕМИЛ ХРИСТОВ, МАНОИЛ МА
НЕВ и РАДОСТИН ТАНЕВ относ
но рехабилитация на път ІІ-57 Стара
Загора – Раднево (стенограма от 27
април 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
КИРИЛ КАЛФИН и РАДОСЛАВА
ЧЕКАНСКА относно строителството
на участък от републикански път ІІІ623 на територията на обл. Кюстен
дил (стенограма от 27 април 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ПЕНЧО МИЛКОВ относно изграж
дане на път от гр. Русе до гр. Свищов
(стенограма от 27 април 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
НИГЯР ДЖАФЕР относно мерки за
подобряване качеството и показате

Парламентарен контрол
лите на питейната вода в обл. Шу
мен (стенограма от 27 април 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ПЛАМЕН МАНУШЕВ и ДАНИЕЛА
ДИМИТРОВА относно основен ре
монт на път II-29 Варна – Добрич
– Кардам на територията на обл. До
брич (стенограма от 27 април 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно спазване
на изискванията на Наредба № РД02-20-10 от 5 юли 2012 г. за условията
за изграждан е или монтиране върху
платното за движение на изкуствени
неравности и на други средства за
ограничаване на скоростта на движе
ние и изискванията към тях (стено
грама от 11 май 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно състоя
нието на ограничителните (обезопа
сителните) системи по български
те пътища (стенограма от 11 май
2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно обезо
пасяване на българските магистра
ли, включително и чрез използване
на различни видове конструкции и
предпазни съоръжения и повишаване
на сигурността на движението по тях
(стенограма от 11 май 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ЛЮБОМИР БОНЕВ относно На
редба № РД-02-20-1 от 19.06.2014 г. за
условията и реда за вписване и под
държане на регистър на свлачищните
райони на територията на Република
България, на районите с амбразион
ни и ерозионни процеси по Черно
морското и Дунавското крайбрежие
и мониторинга им (стенограма от 11
май 2018 г.).
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Писмен отговор на въпрос от н.п.
ЛЮБОМИР БОНЕВ относно откри
ване на ГКПП Банкя – Петачинци
между Република България и Репу
блика Сърбия (стенограма от 1 юни
2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ЯВОР БОЖАНКОВ относно АМ
„Хемус“, връзка към индустриален
център гр. Горна Оряховица (стено
грама от 29 юни 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ХРИСТО ПРОДАНОВ относно ре
хабилитация на Самоковско шосе
(стенограма от 29 юни 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ от
носно проверка на състоянието на
съоръжение (мост), намиращ се на
(83+200 км), част от републикан
ски път I-6 от Републиканската път
на мрежа на България, преминаващ
през територията на обл. Перник
(стенограма от 1 юни 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно изпъл
нението на Националната програма
за енергийна ефективност на много
фамилните жилищни сгради в обл.
Стара Загора (стенограма от 29 юни
2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно изпълне
нието на Плана за действие на Ре
публика България за прилагане на
Конвенцията за правата на хората с
увреждания (2015 – 2020), ресор дос
тъпна среда (стенограма от 29 юни
2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
АХМЕД АХМЕДОВ относно състоя
нието на републиканските пътища на
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територията на обл. Разград (стено
грама от 29 юни 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
НИКОЛА ДИНКОВ и ВИОЛЕТА
ЖЕЛЕВА относно питейната вода на
водоснабдителна система Брягово,
обл. Хасково (стенограма от 29 юни
2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ГЕОРГИ СТОИЛОВ относно проце
дура по Закона за обществените по
ръчки в общ. Ценово, обл. Русе (сте
нограма от 29 юни 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ЛЮБОМИР БОНЕВ и РАДОСЛАВ
СТОЙЧЕВ относно договори на
Агенция „Пътна инфраструктура“ за
пътно поддържане на републиканска
та пътна мрежа в периода 2014 г. –
2018 г. (стенограма от 29 юни 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
НИКОЛАЙ ИВАНОВ относно ре
монтни дейности на път 3-308 Ябла
ница – Златна Панега и път 3-1031
Роман – Червен бряг, общ. Роман,
обл. Враца (стенограма от 27 юли
2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ЛЮБОМИР БОНЕВ относно създа
ването на специализирани карти по
смисъла на Закона за кадастъра и
имотния регистър (стенограма от 29
юни 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
МАНОЛ ГЕНОВ и ГЕОРГИ ЙОР
ДАНОВ относно разширение на Го
лямоконарско шосе, свързващо АМ
„Тракия“ с гр. Пловдив (стенограма
от 27 юли 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
НИКОЛАЙ ТИШЕВ относно нало

жени финансови корекции на общ.
Бургас в периода 2007 – 2013 по Опе
ративна програма „Регионално раз
витие“ (стенограма от 13 юли 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ДИМИТЪР ДАНЧЕВ относно обно
вяване на сградата в гр. София, жк
Младост 1, бл.103, вх. А и Б по На
ционалната програма за енергийна
ефективност на многофамилни жи
лищни сгради (стенограма от 13 юли
2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ВАСИЛ ЦВЕТКОВ относно лошото
състояние на асфалтовата настилка
на републикански път II – 81 София
– Костинброд – Монтана – Лом, в
участъка от км 5+745 до км 8+500
(стенограма от 20 юли 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно ползи
те от въвеждане на смесения модел
на ТОЛ такси и електронни винетки
(стенограма от 27 юли 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
АТАНАС СТОЯНОВ относно из
граждане на лот 3 на АМ Струма
(стенограма от 27 юли 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
КРАСИМИР БОГДАНОВ относно
състоянието на път III-161 Ребърково
– Литаково – Ботевград (стенограма
от 27 юли 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ЛЮБОМИР БОНЕВ, СТАНИСЛАВ
ВЛАДИМИРОВ относно републи
кански път ІІІ-6372: с. Вукан – с.
Костуринци – с. Стайчовци – с. До
лна Мелна – с. Долна Лука (стено
грама от 27 юли 2018 г.).

Парламентарен контрол
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ГЕОРГИ СТОИЛОВ относно състоя
ние на санитарно-охранителни зони
и водите във водоизточници след из
вършени сечища в тях за обл. Русе
(стенограма от 27 юли 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
КРИСТИНА СИДОРОВА относно
състояние на санитарно-охранител
ни зони и водите във водоизточни
ци след извършени сечища в тях за
обл. Габрово (стенограма от 27 юли
2018 г.).
Устен отговор в заседанието на 4
май 2018 г. на въпрос от н.п. ДЖЕВ
ДЕТ ЧАКЪРОВ и ХАЙРИ САДЪ
КОВ относно необходимостта от
предприемане на спешен и неотло
жен ремонт, реконструкция и рехаби
литация на третокласен път Юговски
разклон – Лъки/ III-861 (Бачково –
Хвойна) – Югово – Лъки – Джурково
– местност Здравец – местност Ми
мина вода – местност Рожен (Чепе
ларе – Соколовци), в общ. Лъки, обл.
Пловдив до границата с обл. Смолян.
Устен отговор в заседанието на 4
май 2018 г. на въпрос от н.п. ГЕОР
ГИ ТЪРНОВАЛИЙСКИ относно ре
монт на път гр. Пловдив – с. Скута
ре, общ. Марица.
Устен отговор в заседанието на
4 май 2018 г. на въпрос от н.п. ГЕ
ОРГИ ТЪРНОВАЛИЙСКИ относ
но преустройство на съществуващо
кръстовище в кръгово на път ІІ-64,
при км 48+728 и път ІІІ-606.
Устен отговор в заседанието на 4
май 2018 г. на въпрос от н.п. ФИЛИП
ПОПОВ и ЦВЕТАН ТОПЧИЕВ от
носно изграждане на обходен път на
гр. Брегово.
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Устен отговор в заседанието на 4
май 2018 г. на въпрос от н.п. ИВАН
ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ относно
актуално състояние по изпълнението
на „Договор за изпълнение на реха
билитация на водопроводи по водо
снабдителната система на гр. Шумен“
по договор, с гарантиран резултат от
08.01.2013 г., със страна по договора
ВиК – Шумен АД.
Устен отговор в заседанието на 4
май 2018 г. на въпрос от н.п. СЕВИМ
АЛИ относно рехабилитация на ре
публикански път І-7 км 189+300 до
път ІІІ 7006 км 202+290, от разкло
на за Садово и Везенково, в посока
Върбица.
Устен отговор в заседанието на 4
май 2018 г. на въпрос от н.п. ТАНЕР
АЛИ относно състояние на път ІІІ4082, „Капище Банковец“, по който
движението на моторни превозни
средства е почти невъзможно пора
ди изключително лошото и незадово
лително състояние на гореописаната
пътна отсечка.
Устен отговор в заседанието на 4
май 2018 г. на въпрос от н.п. НАДЯ
КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА и МАНОЛ
ГЕНОВ относно проблеми по изпъл
нението на Наредба за изисквания
та и критериите за ВиК операторите
и квалификацията на персонала им,
приета с ПМС 11/23.01.2018 г. от ВиК
оператора на общ. Ракитово ВКТВ –
ЕООД.
Устен отговор в заседанието на 4
май 2018 г. на въпрос от н.п. ДОРА
ЯНКОВА относно бъдещото изграж
дане на околовръстния път на гр. Че
пеларе, като част от второкласния
път Асеновград – Смолян.
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Устен отговор в заседанието на 4
май 2018 г. на въпрос от н.п. ДОРА
ЯНКОВА относно укрепване на свла
чището по държавния път Смолян –
Мадан.
Устен отговор в заседанието на 23
май 2018 г. на въпрос от н.п. ДРАГО
МИР СТОЙНЕВ относно необходи
мостта от основен ремонт на репу
бликански път III – 5504, с. Мъдрец
– гр. Гълъбово, общ. Гълъбово.
Устен отговор в заседанието на 4
май 2018 г. на въпрос от н.п. АТА
НАС СТОЯНОВ относно откриване
на ГКПП „Клепало“ между Републи
ка България и Република Македония.
Устен отговор в заседанието на 23
май 2018 г. на въпрос от н.п. СТОЯН
МИРЧЕВ относно строителството на
Дунав мост 3, Силистра – Кълъраш.
Устен отговор в заседанието на 4
май 2018 г. на въпрос от н.п. ВА
ЛЕНТИН ЛАМБЕВ относно нере
шен проблем с осигуряване на без
опасността на път І-4, в участъка,
преминаващ през с. Шереметя, общ.
Велико Търново.
Устен отговор в заседанието на 23
май 2018 г. на въпрос от н.п. ДЕСИС
ЛАВА АТАНАСОВА относно път II49 Търговище – Тутракан.
Устен отговор в заседанието на 4
май 2018 г. на въпрос от н.п. НИКО
ЛАЙ ТИШЕВ относно предстоящо
ново райониране на страната за це
лите на еврофондовете и статистика
та след 2020 г.
Устен отговор в заседанието на 4
май 2018 г. на въпрос от н.п. ЛЮБО
МИР БОНЕВ относно укрепване на
свлачищата и срутищата, намиращи

се на път ІІ – 63, част от републикан
ската пътна мрежа на територията
на обл. Перник, с цел недопускане на
риск за хора и нестопански субекти.
Устен отговор в заседанието на 23
май 2018 г. на питане от н.п. НИКО
ЛАЙ ЦОНКОВ и ДОРА ЯНКОВА
относно политиката на Министер
ството на регионалното развитие и
благоустройството за прилагане на
Стратегията на Европейския съюз за
Дунавския регион.
Устен отговор в заседанието на 4
май 2018 г. на въпрос от н.п. ЛЮ
БОМИР БОНЕВ и ДИМИТЪР
ДАНЧЕВ относно административно
обслужване от Агенция по геодезия,
картография и кадастър.
Устен отговор в заседанието на 23
май 2018 г. на въпрос от н.п. МА
НОЛ ГЕНОВ относно необходимост
от изграждане на ново пътно съоръ
жение – мост над р. Марица, по ре
публикански път III-667, Плодовито
во – Първомай – Асеновград, поради
лошото конструктивно състояние на
съществуващия мост и силно ограни
чената му товароносимост.
Устен отговор в заседанието на 23
май 2018 г. на въпрос от н.п. ВАСИЛ
АНТОНОВ относно тежкото състоя
ние на пътната инфраструктура от ре
публиканската пътна мрежа, обслуж
ваща общ. Гулянци, обл. Плевен.
Устен отговор в заседанието на 13
юли 2018 г. на въпрос от н.п. НИКО
ЛА ДИНКОВ и ВИОЛЕТА ЖЕЛЕВА
относно състояние на републикански
път ІІІ-8081, от гр. Маджарово – с.
Бориславци – с. Малки Воден до раз
клона за гр. Любимец.

Парламентарен контрол
Устен отговор в заседанието на
13 юли 2018 г. на въпрос от н.п.
КРИСТИНА СИДОРОВА относно
проектиране и строителство на язо
вир „Нейковци“, общ. Трявна.
Устен отговор в заседанието на 13
юли 2018 г. на въпрос от н.п. НИКО
ЛАЙ ЦОНКОВ, СЛАВЧО ВЕЛКОВ
и МАНОЛ ГЕНОВ относно оценка
и провеждане на транспортната ин
фраструктура в страната спрямо пла
новете за създаване на военна Шен
генска зона.
Устен отговор в заседанието на 13
юли 2018 г. на въпрос от н.п. ИВАН
МИХОВСКИ относно изпълнението
на Националната програма за енер
гийна ефективност на многопрофил
ни жилищни сгради в обл. Ловеч.

БИСЕР ПЕТКОВ,
министър на труда
и социалната политика:
Писмен отговор на въпрос от н.п.
СВЕТЛАНА НАЙДЕНОВА и ЮЛИ
ЯН ПАПАШИМОВ относно изпъл
нение на Плана за действие за пери
ода 2018 – 2021 г. към Националната
стратегия за дългосрочна грижа (сте
нограма от 27 април 2018 г.).

73

на хората с увреждания (стенограма
от 4 май 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от
н.п. ВИОЛЕТА ЖЕЛЕВА, НАДЯ
КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА и ПЕНЧО
МИЛКОВ относно новия индивиду
ален коефициент за изчисление на
пенсиите от 2019 г. (стенограма от 18
май 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно месечна
та добавка към пенсията /сбора от
пенсии/ по чл. 9 от Закона за поли
тическа и гражданска реабилитация
на репресирани лица (стенограма от
18 май 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
БОРЯНА ГЕОРГИЕВА относно на
рушения по програмата „Приеми ме
2015“ (стенограма от 18 май 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ относно
жизнения стандарт на пенсионерите
с пенсии за осигурителен стаж и въз
раст от 200 лв. (стенограма от 8 юни
2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ относно не
упражнен контрол при разходването
на публични средства (стенограма от
8 юни 2018 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно произ
водителност на труда и разходи за
труд в България и в другите държави
членки на Европейския съюз (стено
грама от 11 май 2018 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п.
КРИСТИНА СИДОРОВА относно
последващи действия след извърше
на проверка в Дирекция „Социално
подпомагане“, гр. Габрово (стеногра
ма от 1 юни 2018 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п.
МИХАИЛ ХРИСТОВ относно акту
ализацията на списъка на техниче
ските помощни средства, отпускани

Писмен отговор на въпрос от н.п.
НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА и
ДАНИЕЛ ЙОРДАНОВ относно не
изпълнение на влезли в сила съдебни
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решения и забавяне на разглеждане
то на пенсионни искания (стеногра
ма от 22 юни 2018 г.).

ски изделия (стенограма от 20 юли
2018 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно експло
атация на български работници от
български фирми в Белгия (стеногра
ма от 29 юни 2018 г.).

Устен отговор в заседанието на 20
април 2018 г. на въпрос от н.п. ГЕ
ОРГИ ГЬОКОВ относно ниския про
цент на работещи, които посещават/
преминават обучение за повишаване
на квалификацията си.

Писмен отговор на въпрос от н.п.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно реалните
възможности за интеграция, трудова
и социална, на хората с увреждания
(стенограма от 6 юли 2018 г.).

Устен отговор в заседанието на 20
април 2018 г. на въпрос от н.п. СВЕТ
ЛАНА НАЙДЕНОВА и РАЛИЦА
ДОБРЕВА относно реализация на
програма „Работа“ през 2018 г.

Писмен отговор на въпрос от н.п.
НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА от
носно проблеми в предоставянето на
услугите в домашна среда („Личен
асистент“ и „Домашен помощник“)
за подкрепа на хората с увреждания
и възрастни хора, които са в частич
на или пълна невъзможност за само
обслужване и/или в риск от социал
но изключване (стенограма от 6 юли
2018 г.).

Устен отговор в заседанието на 20
април 2018 г. на въпрос от н.п. РУ
МЕН ГЕНОВ и ДИМИТЪР АЛЕК
САНДРОВ относно разработване и
реализиране на програмите за зае
тост.

Писмен отговор на въпрос от н.п.
НИКОЛАЙ ТИШЕВ относно нало
жени финансови корекции на общ.
Бургас в периода 2007 – 2013 по Опе
ративна програма „Развитие на чо
вешките ресурси“ (стенограма от 6
юли 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ относно не
упражнен контрол при разходването
на публични средства (стенограма от
13 юли 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА от
носно новите правила, свързани с
целевите помощи за хората с увреж
дания за помощни средства, приспо
собления, съоръжения и медицин

Устен отговор в заседанието на 11
май 2018 г. на въпрос от н.п. ГЕОР
ГИ ГЬОКОВ относно правилото за
максимален размер на получавани
една или повече пенсии.
Устен отговор в заседанието на 11
май 2018 г. на въпрос от н.п. НАДЯ
КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА и ВИО
ЛЕТА ЖЕЛЕВА относно Координа
ционния механизъм за съвместна ра
бота на институциите по обхващане
и включване в образователната сис
тема на деца и ученици и необхо
димостта от преразглеждане на про
цедурите за отпускане на семейни и
други помощи, спрямо индивидуал
ните потребности на децата и учени
ците.
Устен отговор в заседанието на 18
май 2018 г. на питане от н.п. АНТОН
КУТЕВ и МИХАИЛ ХРИСТОВ от
носно политиката за интеграция на
хората с увреждания.

Парламентарен контрол
Устен отговор в заседанието на 8
юни 2018 г. на въпрос от н.п. НИКО
ЛА ДИНКОВ и ВИОЛЕТА ЖЕЛЕ
ВА относно Дом за възрастни хора с
психични разстройства в с. Радовец,
общ. Тополовград, обл. Хасково.
Устен отговор в заседанието на 6
юли 2018 г. на въпрос от н.п. НАДЯ
КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА относно повисоко заплащане и по-добри усло
вия за полагане на нощния труд.

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА,
министър на правосъдието:
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ЛЮБОМИР БОНЕВ и ИВАН ВА
ЛЕНТИНОВ ИВАНОВ относно про
блеми с функционирането на Търгов
ският регистър и регистъра на юри
дическите лица с нестопанска цел
поддържан от Агенция по вписвания
та (стенограма от 4 май 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
МИГЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА от
носно проверка за наличието на
непозволени предмети и средства в
местата за лишаване от свобода (сте
нограма от 1 юни 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА от
носно нарушения на реда, проверки
и мерки за предотвратяване на нару
шенията в затвор Пазарджик (стено
грама от 1 юни 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ относно
дейността на Главна дирекция „Из
пълнение на наказанията“ (ГДИН)
(стенограма от 29 юни 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ТОДОР БАЙЧЕВ относно производ
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ства по придобиване на българско
гражданство и техния брой по годи
ни (стенограма от 13 юли 2018 г.).
Устен отговор в заседанието на 11
май 2018 г. на въпрос от н.п. ИГЛИ
КА ИВАНОВА-СЪБЕВА, ЙОРДАН
КА ФИКИРЛИЙСКА и МАРИЯ
ИЛИЕВА относно политиката на
Министерството на правосъдието за
облекчаване на административната
тежест на гражданите и бизнеса.
Устен отговор в заседанието на 11
май 2018 г. на въпрос от н.п. АННА
АЛЕКСАНДРОВА, АЛТИМИР АДА
МОВ и КИРИЛ КАЛФИН относно
службата на Европейската прокура
тура.
Устен отговор в заседанието на 11
май 2018 г. на въпрос от н.п. НИ
КОЛАЙ ТИШЕВ относно дейността
на Агенция по вписването, търговски
регистър.
Устен отговор в заседанието на 1
юни 2018 г. на въпрос от н.п. ТОДОР
БАЙЧЕВ относно профила на канди
датите, подали молби за получаване
на българско гражданство.

КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ,
министър на образованието
и науката:
Писмен отговор на въпрос от н.п.
МИГЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА от
носно информационна кампания за
привличане на повече млади хора в
педагогическите професии (стеногра
ма от 27 април 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
МИГЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА от
носно мерки за увеличаване на броя
на електронните дъски за електронно
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четимите учебници (стенограма от 11
май 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ относно
отношението на Министерството на
образованието и науката към пробле
мите на чуждестранната българисти
ка (стенограма от 18 май 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
МИГЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА от
носно проверка на състоянието на
спортните съоръжения в училищни
те дворове (стенограма от 18 май
2018 г.).

дането на жестовия език като една
от стратегическите цели в Плана за
действие на Република България за
прилагане на Конвенцията за права
та на хората с увреждания (стеногра
ма от 22 юни 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ДОНКА СИМЕОНОВА относно
участие на България в Европейска
та STEM коалиция (стенограма от 22
юни 2018 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п.
ВЕСКА НЕНЧЕВА и ИРЕНА АНА
СТАСОВА относно проектите за
учебни програми по български език
и литература за ХІ и ХІІ клас (стено
грама от 18 май 2018 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ
относно средства за защитено ОУ
„Васил Левски“ – общ. Върбица, по
единни разходни стандарти по дей
ност 322 „Неспециализирани учили
ща“ от Единна бюджетна класифика
ция за 2018 г. (стенограма от 22 юни
2018 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п.
ТЕОДОРА ХАЛАЧЕВА относно
възпитателните училища-интернати
(ВУИ) и Социалните педагогически
интернати (СПИ) в Република Бъл
гария (стенограма от 1 юни 2018 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п.
ЕЛЕНА АКСИЕВА относно проме
ни в бюджетното финансиране на
висшите училища, вследствие на помалкия брой приети студенти (стено
грама от 29 юни 2018 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п.
ЕЛЕНА АКСИЕВА относно възрас
товата структура на преподавателите
в държавните училища (стенограма
от 8 юни 2018 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п.
МИЛЕН МИХОВ относно Прилага
нето на § 40 от Преходните и заклю
чителни разпоредби към Закона за
развитието на академичния състав в
Република България ( обн. в ДВ, бр.
30 от 2018 г. в сила от 04.05.2018 г.)
(стенограма от 29 юни 2018 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно изпълне
нието на Плана за действие на Ре
публика България за прилагане на
Конвенцията за правата на хората с
увреждания /2015-2020/, ресор обра
зование и наука (стенограма от 22
юни 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно въвеж

Писмен отговор на питане от н.п.
ТАНЯ ПЕТРОВА относно национал
но външно оценяване по български
език и литература след 7 клас и дър
жавен зрелостен изпит по български
език и литература след 12 клас (сте
нограма от 13 юли 2018 г.).

Парламентарен контрол
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ИРЕНА АНАСТАСОВА относно по
стъпил сигнал от Професионалната
гимназия по текстилни и кожени из
делия – гр. София (стенограма от 29
юни 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
АЛЕКСАНДЪР САБАНОВ относно
спечелени конкурси по мярка „Учи
лищно мляко“ (стенограма от 27 юли
2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
КРИСТИНА СИДОРОВА относно
конкурс за заемане на длъжността
„директор“ на СУ „Максим Райко
вич“ – гр. Дряново (стенограма от 27
юли 2018 г.).
Устен отговор в заседанието на 27
април 2018 г. на въпрос от н.п. СВЕТ
ЛА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА и
СТОЯН МИРЧЕВ относно заплаща
нето на труда на заетите в науката.
Устен отговор в заседанието на 27
април 2018 г. на въпрос от н.п. ГЕОР
ГИ ТЪРНОВАЛИЙСКИ, ДИМИТЪР
ГЕОРГИЕВ и ТЕОДОРА ХАЛАЧЕ
ВА относно средства за ремонт на
пловдивски училища, чиито сгради
са паметници на културното наслед
ство.
Устен отговор в заседанието на 11
май 2018 г. на въпрос от н.п. ИВО
ХРИСТОВ относно скандали в Ака
демията за музикално, танцово и
изобразително изкуство – гр. Плов
див.
Устен отговор в заседанието на 27
април 2018 г. на въпрос от н.п. СТА
НИСЛАВА СТОЯНОВА, ДАНИЕЛА
МАЛЕШКОВА, ВЕНКА СТОЯНО
ВА, АСЯ ПЕЕВА и ГАЛЯ ЗАХАРИ
ЕВА относно резултати от Механизма
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за съвместна работа на институциите
за обхващане и задържане на децата
в образователните институции.
Устен отговор в заседанието на 27
април 2018 г. на въпрос от н.п. ТАНЯ
ПЕТРОВА, ВАСИЛ ЦВЕТКОВ, МИ
ЛЕНА ДАМЯНОВА, РАДОСТИН
ТАНЕВ и АСЯ ПЕЕВА относно про
мените в системата на делегираните
бюджети и очакваните резултати.
Устен отговор в заседанието на 27
април 2018 г. на въпрос от н.п. АНЕ
ЛИЯ КЛИСАРОВА и ИРЕНА АНА
СТАСОВА относно организацията и
контрола на дейността по придоби
ване на професионално-квалифика
ционна степен на педагогически спе
циалисти.
Устен отговор в заседанието на
11 май 2018 г. на въпрос от н.п.
КРИСТИНА СИДОРОВА относно
бъдеще на сградите на СУ „Ангел
Кънчев“, гр. Плачковци, кв. Късовци,
общ. Трявна.
Устен отговор в заседанието на 11
май 2018 г. на въпрос от н.п. ИРЕНА
АНАСТАСОВА относно финансира
нето на училищата в системата на
средно образование в страната.
Устен отговор в заседанието на 11
май 2018 г. на въпрос от н.п. ИРЕНА
АНАСТАСОВА относно педагогиче
ски и административни дейности в
97-мо СУ „Братя Миладинови“ – Со
фия, в нарушение на нормативната
уредба в сферата на средното обра
зование.
Устен отговор в заседанието на 11
май 2018 г. на въпрос от н.п. ЙОР
ДАН МЛАДЕНОВ относно обяве
ните конкурси от Регионалното уп
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равление на образованието – Пазар
джик.

в детски заведения и в първи клас в
по-големите градове в страната.

Устен отговор в заседанието на 11
май 2018 г. на въпрос от н.п. ГЕОР
ГИ МИХАЙЛОВ относно система за
обучение в Медицинския универси
тет в София, по специалност „Меди
цина“.

Устен отговор в заседанието на 27
юли 2018 г. на въпрос от н.п. ДОРА
ЯНКОВА относно изграждането на
пристройка към училищната сграда
в с. Касъка, общ. Доспат.

Устен отговор в заседанието на 1
юни 2018 г. на въпрос от н.п. АНЕ
ЛИЯ КЛИСАРОВА относно Нацио
нална програма „Квалификация“.
Устен отговор в заседанието на 1
юни 2018 г. на въпрос от н.п. НИКО
ЛАЙ ЦОНКОВ и СЛАВЧО ВЕЛКОВ
относно управлението на СУ „Алек
сандър Иванов – Чапай“, гр. Белово.
Устен отговор в заседанието на 1
юни 2018 г. на въпрос от н.п. НИКО
ЛАЙ ЦОНКОВ относно дейността и
компетентното управление на Центъ
ра за развитие на човешките ресурси
към Министерството на образова
нието и науката.
Устен отговор в заседанието на 22
юни 2018 г. на въпрос от н.п. ДОНКА
СИМЕОНОВА относно политиката
на Министерството на образованието
и науката за взаимодействие с роди
телите за приобщаване на децата в
образователната система.
Устен отговор в заседанието на 27
юли 2018 г. на въпрос от н.п. АНЕ
ЛИЯ КЛИСАРОВА и ЙОРДАН
МЛАДЕНОВ относно ползването на
училищни автобуси в общ. Септем
ври.
Устен отговор в заседанието на 27
юли 2018 г. на въпрос от н.п. АНЕ
ЛИЯ КЛИСАРОВА и ИРЕНА АНА
СТАСОВА относно приема на децата

Устен отговор в заседанието на 27
юли 2018 г. на питане от н.п. ТАНЯ
ПЕТРОВА относно състояние и бъ
дещо развитите на мрежата от ино
вативни училища в България.

КИРИЛ АНАНИЕВ,
министър на здравеопазването:
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ПЕНЧО МИЛКОВ относно завърш
ване и въвеждане в експлоатация на
сградата на Регионална здравна ин
спекция – Русе (стенограма от 27 ап
рил 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ТАСКО ЕРМЕНКОВ, НИКОЛАЙ
ПЕНЕВ и ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ
относно пропускателния режим в
МБАЛ „Свети Пантелеймон“ АД –
Ямбол (стенограма от 18 май 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ВАСИЛ АНТОНОВ относно кон
кретни действия за ефективни дезин
секционни и дезакаризационни ме
роприятия в общините по поречието
на р. Дунав (стенограма от 18 май
2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно заболе
ваемостта от белодробните болести и
„Хроничната обструктивна белодроб
на болест“ в България (стенограма от
18 май 2018 г.).

Парламентарен контрол
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно пациен
тите с белодробни заболявания, ли
шени от възможност за продължава
що лечение и рехабилитация (стено
грама от 18 май 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно повиша
ване качеството на живот на болните
от деменции – прогресивно дегене
ративно мозъчно заболяване, засяга
що паметта, мисленето, поведението
и емоциите (стенограма от 18 май
2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
МИГЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА от
носно мерки за преодоляване на не
достига на медицински специалисти
в училищата в страната (стенограма
от 18 май 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ, ВАЛЕНТИ
НА НАЙДЕНОВА, ИЛИЯН ТИМ
ЧЕВ относно изпълнението на бю
джета на Националната здравна каса
за първото тримесечие на 2018 г.
(стенограма от 1 юни 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ГЕОРГИ СТОИЛОВ, ПЕНЧО МИЛ
КОВ относно актуално състояние на
УМБАЛ „Канев“ АД във връзка с
нови сигнали за трудности в работата
на лечебното заведение (стенограма
от 6 юли 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
МАНОЛ ГЕНОВ относно конста
тирани отклонения в качеството на
водите, предназначени за питейнобитови нужди (стенограма от 6 юли
2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ГЕОРГИ СТОИЛОВ, ГЕОРГИ ЙОР
ДАНОВ относно спазване на изис
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кванията в Закон за тютюна, тютю
невите и свързаните с тях изделия
(стенограма от 20 юли 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
КРИСТИНА СИДОРОВА относно
финансовото състояние на МБАЛ
„Д-р Тота Венкова“ – Габрово (стено
грама от 6 юли 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
БОГДАН БОЦЕВ, ЕЛХАН КЪЛ
КОВ, НИКОЛАЙ БОШКИЛОВ и
ТОМА ТОМОВ относно разкриване
на филиал на Спешна помощ в общ.
Белица, обл. Благоевград (стеногра
ма от 20 юли 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ВАЛЕНТИН ЛАМБЕВ, ИЛИЯН
ТИМЧЕВ, ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ,
АНЕЛИЯ КЛИСАРОВА относно
актуалното финансово състояние на
МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ –
Велико Търново (стенограма от 20
юли 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ВЕСКА НЕНЧЕВА, ГЕОРГИ ЙОР
ДАНОВ, ИЛИЯН ТИМЧЕВ и АНЕ
ЛИЯ КЛИСАРОВА относно обслуж
ване на пациенти, нуждаещи се от АГ
помощ в Карлово и областта (стено
грама от 27 юли 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ВАЛЕНТИН ЛАМБЕВ, ИЛИЯН
ТИМЧЕВ, ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ,
АНЕЛИЯ КЛИСАРОВА относно за
криване на ревматологичното отде
ление в МОБАЛ „Д-р Стефан Чер
кезов“ – Велико Търново (стенограма
от 20 юли 2018 г.).
Устен отговор в заседанието на 27
април 2018 г. на въпрос от н.п. ГЕОР
ГИ ЙОРДАНОВ и ИЛИЯН ТИМ
ЧЕВ относно проблеми с лекарство
снабдяването в страната.
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Устен отговор в заседанието на 27
април 2018 г. на въпрос от н.п. АНЕ
ЛИЯ КЛИСАРОВА, ГЕОРГИ ЙОР
ДАНОВ и ИЛИЯН ТИМЧЕВ относ
но структура на областните болници,
визия за единен стандарт.
Устен отговор в заседанието на 27
април 2018 г. на въпрос от н.п. ГЕ
ОРГИ МИХАЙЛОВ относно създа
ването на регистри на заболяванията
в Република България.
Устен отговор в заседанието на 27
април 2018 г. на въпрос от н.п. ГЕ
ОРГИ МИХАЙЛОВ и МИЛКО НЕ
ДЯЛКОВ относно оздравителния
план на Многопрофилна болница за
активно лечение „Професор д-р Па
раскев Стоянов“ – Ловеч.
Устен отговор в заседанието на 27
април 2018 г. на въпрос от н.п. НИ
КОЛАЙ ЦОНКОВ, ХРИСТО ПРО
ДАНОВ и РУМЕН ГЕОРГИЕВ от
носно политиката на Министерство
то на здравеопазването по отноше
ние на „Национална специализирана
болница за физикална терапия и ре
хабилитация“ ЕАД.
Устен отговор в заседанието на 27
април 2018 г. на въпрос от н.п. АНЕ
ЛИЯ КЛИСАРОВА, ИЛИЯН ТИМ
ЧЕВ и ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ от
носно прилагане на Регламент /ЕС/
2016/679 на Европейския парламент
и на Съвета от 27.04.2016 г.
Устен отговор в заседанието на 27
април 2018 г. на въпрос от н.п. ИЛИ
ЯН ТИМЧЕВ, ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ
и АНЕЛИЯ КЛИСАРОВА относно
структура и оптимизиране на работа
та на районните здравни инспекции.
Устен отговор в заседанието на 1
юни 2018 г. на въпрос от н.п. ГЕОР

ГИ ЙОРДАНОВ, АНЕЛИЯ КЛИСА
РОВА и ИЛИЯН ТИМЧЕВ относно
реимбурсиране от НЗОК на меди
цинските изделия и консумативи.
Устен отговор в заседанието на 1
юни 2018 г. на въпрос от н.п. ВИО
ЛЕТА ЖЕЛЕВА относно липсата на
лекари с определени специалности и
нарушения ритъм на работа на ле
карските експертни комисии.
Устен отговор в заседанието на 1
юни 2018 г. на питане от н.п. ГЕОР
ГИ МИХАЙЛОВ, ГЕОРГИ ЙОРДА
НОВ, ИЛИЯН ТИМЧЕВ и ГЕОРГИ
ГЬОКОВ относно Национална здрав
на карта на Република България.
Устен отговор в заседанието на 1
юни 2018 г. на въпрос от н.п. ГЕОР
ГИ ГЬОКОВ относно задължението
за електронно попълване на рецеп
турните бланки, на които се предпис
ват лекарствените продукти, запла
щани изцяло или частично от НЗОК.
Устен отговор в заседанието на 29
юни 2018 г. на въпрос от н.п. ГЕОР
ГИ МИХАЙЛОВ относно въвежда
нето на нова технология за контрол
на кръвните продукти за вирусоноси
телство.
Устен отговор в заседанието на 1
юни 2018 г. на въпрос от н.п. ИВАН
ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ, ГЕОРГИ
МИХАЙЛОВ относно изготвяне на
Национална здравна карта за терито
рията на област Шумен.
Устен отговор в заседанието на 1
юни 2018 г. на въпрос от н.п. АЛЕК
САНДЪР ИВАНОВ относно финан
совото състояние на дружеството
„Бул Био – НЦЗПБ“ ЕООД за по
следните 2 години.
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Устен отговор в заседанието на 1
юни 2018 г. на въпрос от н.п. АН
ТОН КУТЕВ относно организацията
на извършваните трансплантации на
българските пациенти.
Устен отговор в заседанието на 29
юни 2018 г. на въпрос от н.п. ГЕОР
ГИ ГЬОКОВ относно забавено раз
глеждане на жалби до НЕЛК срещу
решения на ТЕЛК.
Устен отговор в заседанието на 29
юни 2018 г. на въпрос от н.п. ГЕОР
ГИ МИХАЙЛОВ относно разходите
за онкомедикаменти.
Устен отговор в заседанието на 29
юни 2018 г. на въпрос от н.п. ИЛИ
ЯН ТИМЧЕВ и ГЕОРГИ ЙОРДА
НОВ относно осъдителни съдебни
решения на НЗОК за неизплатена
надлимитна медицинска дейност.
Устен отговор в заседанието на 29
юни 2018 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ
МИХАЙЛОВ относно администра
тивното натоварване на лекарския
състав при отчитане на дейността на
лечебните заведения.
Устен отговор в заседанието на 29
юни 2018 г. на въпрос от н.п. ЕМИЛ
ХРИСТОВ относно финансово със
тояние на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян
Киркович“ АД, гр. Стара Загора.

ЛИЛЯНА ПАВЛОВА,
министър за Българското
председателство на Съвета
на Европейския съюз 2018:
Писмен отговор на въпрос от н.п.
АТАНАС СТОЯНОВ относно ползи
те от Българското председателство
на Съвета на Европейския съюз (сте
нограма от 27 юли 2018 г.).

81

БОИЛ БАНОВ,
министър на културата:
Писмен отговор на въпрос от н.п.
СЛАВЧО ВЕЛКОВ относно непра
вомерни действия на кмета на с. Гра
шево, общ. Велинград, спрямо чита
лищното настоятелство на „Виделина
– 1946“ (стенограма от 4 май 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ЛЮБОМИР БОНЕВ относно ремонт
на храм „Света Петка“ – гр. Брезник,
общ. Брезник (стенограма от 4 май
2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ЛЮБОМИР БОНЕВ относно мер
ки за опазване на храм „Свети Йоан
Кръстител – Летни“, с. Поцърненци
общ. Радомир (стенограма от 4 май
2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ДОНКА СИМЕОНОВА относно соб
ствеността и състоянието на следните
струнни музикални инструменти: ци
гулка, изработена от Антонио Стра
дивари през 1716 г., цигулка, израбо
тена от Джузепе Бертоломео Гуарне
ри (дел Джезу) през 1733 г., цигулка,
изработена от Гофредо Капа през
1961 г., и виолончело, изработено от
Матео Гофрилер през 1726 г. (стено
грама от 4 май 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ относно
интереса за обучение в Национална
та гимназия за древни езици и кул
тури „Константин-Кирил Философ“
(стенограма от 18 май 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
КРИСТИНА СИДОРОВА относно
сигнал за злоупотреба при одобряване
на изпълнители по Културната про
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грама за Българското европредседа
телство (стенограма от 22 юни 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
СТЕФАН ДАНАИЛОВ и ЧАВДАР
ВЕЛИНОВ относно Наредбата за
дългосрочни командировки в чужби
на (стенограма от 22 юни 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
СТОЯН МИРЧЕВ относно участие
на Българския културен институт в
Лондон в организирането на изложба
(стенограма от 20 юли 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
СТОЯН МИРЧЕВ относно анализ на
дейността на специализираните зве
на по чл.17 от Закона за културно
то наследство (стенограма от 20 юли
2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
КРИСТИНА СИДОРОВА относно
държавна субсидия за читалищата
(стенограма от 20 юли 2018 г.).
Устен отговор в заседанието на 27
април 2018 г. на въпрос от н.п. ИВАН
ЧЕНЧЕВ относно къщата на Райна
Попгеоргиева Футекова (Райна Кня
гиня) в София.
Устен отговор в заседанието
на 6 юли 2018 г. на въпрос от н.п.
КРИСТИНА СИДОРОВА и СТОЯН
МИРЧЕВ относно приемане на на
ционална стратегия за култура.

НЕНО ДИМОВ,
министър на околната среда
и водите:
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ГЕОРГИ СТОИЛОВ, ИВАН ДИ
МОВ ИВАНОВ относно Договор
№ ВК-03-349 от 19.10.2015 г., подпи

сан между „Амилум България“ ЕАД
и общ. Разград с предмет заустване
на производствени отпадни води от
обекта, находящ се в Северна индус
триална зона в градска пречиствател
на станция за отпадни води – гр. Раз
град, поради спряна от експлоатация
градска пречиствателна станция за
отпадни води (стенограма от 20 ап
рил 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ГЕОРГИ СТОИЛОВ, СТАНИСЛАВ
ВЛАДИМИРОВ и ЛЮБОМИР БО
НЕВ относно Договор за безвъз
мездна помощ № DIR-592115-1-11
„Изграждане на регионална система
за управление на отпадъци в регион
Перник по Договор за безвъзмездна
помощ по ОП „Околна среда“ за пе
риода 2007 – 2013 г с бенефициент
общ. Перник (стенограма от 20 ап
рил 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ГЕОРГИ СТОИЛОВ и ИВАН ДИ
МОВ ИВАНОВ относно сключен
Административен договор между
Управляващия орган на Оперативна
програма „Околна среда“ и общини
те, включени в Регионално сдруже
ние за управление на отпадъците Раз
град за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ № BG 16П10Р0022.002-0006-С01 (стенограма от 20 ап
рил 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ГЕОРГИ СТОИЛОВ и ИВАН ДИ
МОВ ИВАНОВ относно отчитане на
концентрациите на диоксини и дио
ксиноподобни съединения в димни
те газове на пещите, използващи за
гориво RDF в „Девня Цимент“ АД,
гр. Девня, обл. Варна (стенограма от
20 април 2018 г.).
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Писмен отговор на въпрос от н.п.
ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ относно
изясняване на обстоятелствата при
изграждането на депото за неопасни
и опасни отпадъци от „ДЕВЕН“ АД
(стенограма от 4 май 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ относно
обезвреждането на опасни и неопас
ни отпадъци в сгурошламоотвал „Па
дина“ от „ДЕВЕН“ АД (стенограма
от 4 май 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ГЕОРГИ СТОИЛОВ и ИВАН ДИ
МОВ ИВАНОВ относно заустване
на отпадни производствени води от
млекопреработвателно предприятие
във водоеми в землището на с. Брес
товене, общ. Завет, обл. Разград (сте
нограма от 11 май 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ относно
решение за преценяване на необходи
мостта от извършване на оценка на
въздействието върху околната среда,
издадено по Инвестиционното пред
ложение за „Изграждане на инстала
ция за производство на течен орга
ничен тор „Екстра Форс“/„EXTRA
FORCE“ на възложителя „Пестицид“
ЕООД с ЕИК*********, гр. Костин
брод, с удостоверение за регистрация
№ 269/21.03.2018 г., издадено от Цен
трално управление на Българската
агенция по безопасност на храните
(стенограма от 11 май 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п. ГЕ
ОРГИ СТОИЛОВ и ИВАН ДИМОВ
ИВАНОВ относно риск от флуор под
формата на стабилните му съединения
OF2, 2HF, SF6, PF5, CIF3 в повърхност
ното водно тяло – река Провадийска,
с код BG2PR100L001, BG2PR100L002,
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BG2PR100L003, BG2PR900L019 (сте
нограма от 8 юни 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ относно
капацитета на съоръженията за съх
ранение на торови маси, генерирани
от ППК „СТАРТ 93“ с ЕИК*********,
с. Караманово, общ. Ценово, област
Русе (стенограма от 8 юни 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ГЕОРГИ СТОИЛОВ, ИВАН ДИМОВ
ИВАНОВ относно капацитета на съ
оръженията за съхранение на течен
и твърд оборски тор на фирма „Ка
раджа Фаг“ ООД с ЕИК*********,
развиваща производствена дейност в
землището на с. Драгомъж, общ. Ис
перих, обл. Разград (стенограма от 8
юни 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно систе
мата за разделно събиране на отпа
дъците, ефективност и постигане на
целите (стенограма от 8 юни 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ХРИСТО
ПРОДАНОВ
относно
действия на Министерство на окол
ната среда и водите за почистване на
езерото в с. Панчарево, общ. Столич
на (стенограма от 8 юни 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ЕЛЕНА АКСИЕВА относно замърся
ване на околната среда вследствие на
дейността на кариера в с. Белащица
(стенограма от 8 юни 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ГЕОРГИ СТОИЛОВ и ИВАН ДИ
МОВ ИВАНОВ относно капацитета
на съоръженията за съхранение на
течен и твърд оборски тор на фир
ма „ВАРДМЕКС“ ООД, развиваща
производствена дейност в местността
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„Ливадите“ в ПИ 063047 в землището
на с. Караманово, общ. Ценово, обл.
Русе (стенограма от 22 юни 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ относ
но доклад за извършена проверка в
периода 22.03 – 24.03.2017 г. по из
пълнение на условия в комплексно
разрешително (КР) №322-НО-ИОА1/2012 г. на производствена пло
щадка на оператора „Свинекомплекс
Бръшлен“ АД (стенограма от 22 юни
2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
МАНОЛ ГЕНОВ относно размер на
събраните екотакси за новорегистри
рани МПС и техния брой за 2017 г.
(стенограма от 29 юни 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ относно
капацитета на съоръженията за съх
ранение на течна торова маса (стено
грама от 6 юли 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ от
носно дължими месечни отчисления
по реда на чл. 60, ал. 3 и чл. 64 от
Закона за управление на отпадъците
от общините, разположени на тери
торията на Пернишка област (стено
грама от 6 юли 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
НИКОЛАЙ ТИШЕВ относно нало
жени финансови корекции на общи
на Бургас в периода 2007 – 2013 по
Оперативна програма „Околна сре
да“ (стенограма от 6 юли 2018 г.).
Устен отговор в заседанието на 20
април 2018 г. на въпрос от н.п. ПА
ВЕЛ ШОПОВ относно замърсяване
то на р. Стара река, протичаща през
Старозагорска област.

Устен отговор в заседанието на 20
април 2018 г. на въпрос от н.п. АТА
НАС СТОЯНОВ относно целите на
промените, заложени в новия Закон
за изменение и допълнение на Зако
на за опазване на околната среда.
Устен отговор в заседанието на 20
април 2018 г. на въпрос от н.п. АСЯ
ПЕЕВА относно сметище в землище
то на с. Руен, общ. Руен, обл. Бургас.
Устен отговор в заседанието на 20
април 2018 г. на въпрос от н.п. ДА
НИЕЛА САВЕКЛИЕВА, АЛЕКСАН
ДЪР МАЦУРЕВ, СТЕФАН АПОС
ТОЛОВ и ГЕОРГИ ДИНЕВ относно
качеството на атмосферния въздух в
обл. Благоевград.
Устен отговор в заседанието на 23
май 2018 г. на въпрос от н.п. БОГ
ДАН БОЦЕВ относно подобряване
на контрола по изкупуване от пун
ктовете за вторични суровини на не
правомерно отстранени елементи на
пътна и ВиК инфракструктура.
Устен отговор в заседанието на 13
юли 2018 г. на въпрос от н.п. МА
НОЛ ГЕНОВ относно промени в
Наредбата за излезлите от употреба
моторни превозни средства, приета с
ПМС № 11/2013 г.
Устен отговор в заседанието на 6
юли 2018 г. на въпрос от н.п. ТАСКО
ЕРМЕНКОВ относно Решение на
Европейската комисия, касаещо го
лемите горивни инсталации.
Устен отговор в заседанието на 6
юли 2018 г. на въпрос от н.п. ГЕОР
ГИ ГЬОКОВ относно дейността на
мобилна инсталация за изгаряне,
която се ползва за обезвреждане на
странични животински продукти и на
продукти, получени от тях, установе
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на на територията на с. Калояновец,
общ. Стара Загора.

ните диги по поречието на р. Дунав
на територията на общ. Гулянци,
обл. Плевен (стенограма от 11 май
2018 г.).

РУМЕН ПОРОЖАНОВ,
министър на земеделието,
храните и горите:

Писмен отговор на въпрос от н.п.
ГЕОРГИ СТОИЛОВ относно Удос
товерение за регистрация на течен
органичен тор „Екстра Форс“/Extra
Force“ № 269/21.03.2018 г., издаден на
„Пестицид“ ЕООД, с ЕИК*********,
гр. Костинброд, ул. „Славянска“ № 2,
обл. София (стенограма от 11 май
2018 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п.
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКО
ВА относно финансовото състояние
на Изпълнителна агенция „Борба с
градушките“ (стенограма от 4 май
2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ГЕОРГИ СТОИЛОВ, ИВАН ДИМОВ
ИВАНОВ относно удостоверение по
чл. 6 от Наредба № 21/23.11.2016 г.
на министъра на земеделието, храни
те и горите (стенограма от 20 април
2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
СЛАВЧО ВЕЛКОВ относно непра
вомерни действия от страна на Дър
жавното горско стопанство „Алабак“,
свързани с уволнение на български
граждани по политически причини
(стенограма от 2 май 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ДИМИТЪР СТОЯНОВ относно из
вършени тежки нарушения в Дирек
ция на природен парк „Странджа“
и предприети мерки от Министер
ството на земеделието, храните и
горите за установяване и наказване
на виновните длъжностни лица, пре
дотвратяване на нанесените вреди и
предприетите мерки за недопускане
на други подобни случаи (стенограма
от 2 май 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКО
ВА относно състояние на предпаз

Писмен отговор на въпрос от н.п.
КРИСТИНА СИДОРОВА относно
контрол по дейността на дърводоби
ва и лесокултурната дейност (стено
грама от 11 май 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ГЕОРГИ СТОИЛОВ относно Декла
рация № 1 от участник/подизпълни
тел по чл. 58, ал. 1, т. 3 от Наредбата
за условията и реда за възлагане на
дейности в горските територии – дър
жавна и общинска собственост, и за
ползването на дървесина и недървес
ни горски продукти / Приета с ПМС
№ 316 от 24.11.2011 г., обн., ДВ бр. 96
от 06.12.2011 г., в сила от 06.12.2011 г.,
изм. и доп., бр. 90 от 16.11.2012 г./ за
периода от 2015-а до 2018 г. (стено
грама от 11 май 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ относно
контрол по изпълнението на дълго
срочен договор с Държавно горско
стопанство „Сеслав“ (стенограма от
11 май 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ФИЛИП ПОПОВ относно Държав
но горско стопанство „Миджур“ (сте
нограма от 18 май 2018 г.).
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Писмен отговор на въпрос от н.п.
ДАНИЕЛ ЙОРДАНОВ относно не
лоялни търговски практики по от
ношение на хранителните продукти
(стенограма от 18 май 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ДАНИЕЛ ЙОРДАНОВ относно до
пълнително командировани служите
ли на Министерството на земедели
ето, храните и горите в Постоянното
представителство на Република Бъл
гария в ЕС, Брюксел (стенограма от
18 май 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ЛЮБОМИР БОНЕВ и ДИМИТЪР
ДАНЧЕВ относно взетите мерки за
ускорено усвояване на повредената
от корояди дървесина, за огранича
ване на повредите от биотични фак
тори в иглолистните гори и за въз
становяване на засегнатите площи
(стенограма от 1 юни 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ от
носно състояние на стадион ФК „Пи
рин Земен“ и прилежащата спортна
инфраструктура, включваща басейн,
изградени по мярка 321 „Основни ус
луги за населението и икономиката
в селските райони“ от Програмата за
развитие на селските райони за пери
ода 2007 – 2013 г. с № 14/321/01326.
(стенограма от 1 юни 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКО
ВА и НИКОЛАЙ ПЕНЕВ относно
проблеми в хидромелиорациите при
новия поливен сезон (стенограма от
8 юни 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКО
ВА относно епизоотичната обстанов

ка в страната (стенограма от 8 юни
2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКО
ВА, ДОРА ЯНКОВА, ВАЛЕНТИНА
НАЙДЕНОВА и МИЛКО НЕДЯЛ
КОВ относно контрол върху добива
на дървесина в националните парко
ве (стенограма от 22 юни 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКО
ВА и ДАНИЕЛ ЙОРДАНОВ относ
но прилагане на мярката таван на
субсидиите за периода 2014 – 2017 г.
(стенограма от 8 юни 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ относно
осъществени проверки от служители
на Държавен фонд „Земеделие“ (сте
нограма от 22 юни 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ГЕОРГИ СТОИЛОВ и ИВАН ДИ
МОВ ИВАНОВ относно количе
ствата течна фракция, отпаднала от
свинекомплекс, собственост на „Ма
некс Сън“ АД в с. Слънчево, общ.
Аксаково, обл. Варна в периода от
01.01.2012 г. до 01.03.2018 г. (стеногра
ма от 22 юни 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА и
ВЕСКА НЕНЧЕВА относно пре
договаряне на обвързана подкре
па и включването на сектор „Розо
производство“ (стенограма от 8 юни
2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ
относно неизплатени средства за пре
даден тютюн за 2016 г. (стенограма
от 22 юни 2018 г.).
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Писмен отговор на въпрос от н.п.
ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ относно
проверка на място във връзка с из
пълнението на дългосрочен договор
с Държавно горско стопанство „Се
слав“ (стенограма от 22 юни 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ГЕОРГИ СТОИЛОВ относно декла
рация 1 от участник/изпълнител по
чл. 58, ал.1, т. 3 от Наредба за усло
вията и реда за възлагане на дейнос
ти в горски територии – държавна и
общинска собственост, и за ползва
нето на дървесина и недървесни гор
ски продукти (стенограма от 22 юни
2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ относно
концентрацията на собствеността на
земеделската земя в Република Бъл
гария (стенограма от 29 юни 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
КРИСТИНА СИДОРОВА във връз
ка с писмен отговор с изх. № 020186/04.05.2018 г. относно контрол по
дейността на дърводобива и лесокул
турната дейност (стенограма от 29
юни 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ХРИСТО ПРОДАНОВ относно пла
новете на Министерство на земеде
лието, храните и горите за почиства
не на езерото в кв. Панчарево (сте
нограма от 6 юли 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно дейност
та на мобилна инсталация за изгаря
не, която се ползва за обезвреждане
на странични животински продукти
и на продукти, получени от тях, ус
тановена на територията на с. Кало
яновец, общ. Стара Загора (стеногра
ма от 20 юли 2018 г.).
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Писмен отговор на въпрос от н.п.
ГЕОРГИ СТОИЛОВ относно поред
ни промени в Наредбата за услови
ята и реда за прилагане на схеми за
предоставяне на плодове и зеленчу
ци и на мляко и млечни продукти в
учебните заведения – схема „Учили
щен плод“ и схема „Училищно мля
ко“ (стенограма от 6 юли 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ЛЮБОМИР БОНЕВ и ДИМИТЪР
ДАНЧЕВ относно извършени зале
сителни дейности в горски територии
с цел създаване на специални, защит
ни и стопански гори и на гори в за
щитени територии (стенограма от 6
юли 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно обекти
те и инсталациите за обезвреждане
на странични животински продукти
и за съхранение на странични жи
вотински продукти (вкл. инсталации
за изгаряне) (стенограма от 13 юли
2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно публи
чен национален електронен регистър
на обектите и инсталациите за обез
вреждане на странични животински
продукти и за съхранение на стра
нични животински продукти (стено
грама от 6 юли 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
НИКОЛАЙ ТИШЕВ относно нало
жени финансови корекции на общ.
Бургас в периода 2007 – 2013 по Опе
ративна програма за развитие на
сектор „Рибарство“ (стенограма от 6
юли 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКО
ВА относно отмяна на Заповед

88

Четиридесет и четвърто народно събрание

№ РД09-459 от 16.05.2018 г., с която
са утвърдени Насоки за кандидат
стване по процедура чрез подбор на
проектни предложения по подмяр
ка 8.3 „Предотвратяване на щети по
горите от горски пожари, природни
бедствия и катастрофични събития“
(стенограма от 13 юли 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ
относно отсечени 44 броя орехови
дървета от общ. Шумен (стенограма
от 20 юли 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
СТОЯН МИРЧЕВ относно финансо
вото състояние на Селскостопанска
та академия (стенограма от 20 юли
2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ относно
изискване за осигуряване на затапе
ни отточни канали под боксовете в
помещенията за отглеждане на свине
(стенограма от 27 юли 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ относно
осъществени проверки от служители
на Държавен фонд „Земеделие“ (сте
нограма от 27 юли 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
КРИСТИНА СИДОРОВА относно
случаи на Ку-треска на територията
на Република България (стенограма
от 27 юли 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ГЕОРГИ СТОИЛОВ относно разгра
ничаване на торовите маси в съоръ
жение за съхранение в стопанството
на животновъден обект с № 7419-0026
(стенограма от 27 юли 2018 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п.
ГЕОРГИ СТОИЛОВ относно спаз
ване на изискванията за наличие на
съоръжения за съхранение на обор
ска тор, съгласно Част ІІІ, раздел А,
задължителни за земеделските стопа
ни от декември 2010 г. в животно
въдните обекти с. Караманово, общ.
Ценово, обл.Русе (стенограма от 27
юли 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
АТАНАС СТОЯНОВ относно огра
ничаване на незаконната сеч на го
рите в горските територии в Бълга
рия (стенограма от 27 юли 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
АТАНАС СТОЯНОВ относно въз
становяване на поземлени имоти в
землището на общ. Сандански (сте
нограма от 27 юли 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ГЕОРГИ СТОИЛОВ относно загро
бване на животинските трупове на
десетки глави овце на 15.07.2018 г.
в с. Караманово, общ. Ценово, обл.
Русе (стенограма от 27 юли 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ГЕОРГИ СТОИЛОВ и ИВАН ДИ
МОВ ИВАНОВ относно капацитета
на съоръженията за съхранение на
торовата маса, отпадаща от живо
тновъдни обекти с Рег. № 8700-0900,
8677А-0001, 8600Б-0002, 8600Б-0001
(стенограма от 27 юли 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ГЕОРГИ СТОИЛОВ и ИВАН ДИ
МОВ ИВАНОВ относно разрешител
ни, издадени от Национална служба
за растителна защита при Българска
та агенция по безопасност на храните
за повторно използване на утайки от
Софийска пречиствателна станция за
отпадни води – Кубратово, с опера
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тор „Софийска вода“ АД върху земе
делски земи (стенограма от 27 юли
2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ГЕОРГИ СТОИЛОВ относно сечи в
санитарно-охранителни зони на водо
източници за област Русе (стеногра
ма от 27 юли 2018 г.).
Устен отговор в заседанието на 11
май 2018 г. на въпрос от н.п. ДИМИ
ТЪР ДАНЧЕВ относно данни за раз
пределение на общините по процент
на лесистост.
Устен отговор в заседанието на 11
май 2018 г. на въпрос от н.п. РУМЕН
ГЕОРГИЕВ относно предложените
промени в Закона за марките и гео
графските означения и подадените в
Министерството на земеделието, хра
ните и горите заявления за регистра
ция на географски означения, съглас
но Регламент (ЕС) № 1151/2012 на
Европейския парламент и на Съвета
от 21 ноември 2012 г. относно схеми
те за качество на селскостопанските
продукти и храни.
Устен отговор в заседанието на 11
май 2018 г. на питане от н.п. СВЕТ
ЛА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА, РУ
МЕН ГЕОРГИЕВ и ЧАВДАР ВЕЛИ
НОВ относно политиката на Минис
терството на земеделието, храните и
горите за развитието на сектор „Пче
ларство“.
Устен отговор в заседанието на 23
май 2018 г. на въпрос от н.п. ВИОЛЕ
ТА ЖЕЛЕВА и НИКОЛА ДИНКОВ
относно приоритети по Програмата
за развитие на селските райони за те
ритории с природни ограничения и
за граничните райони.
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Устен отговор в заседанието на 1 юни
2018 г. на въпрос от н.п. НАДЯ КЛИ
СУРСКА-ЖЕКОВА, ВЕСКА НЕН
ЧЕВА и ДОНКА СИМЕОНОВА от
носно проблемите и мерките за под
крепа на розопроизводството, с оглед
защита на държавата и недопускане на
нерентабилни изкупни цени на розо
вия цвят.
Устен отговор в заседанието на 1
юни 2018 г. на въпрос от н.п. ИВАН
ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ и ХА
МИД ХАМИД относно нарушения
в ТП „Държавно горско стопанство
„Върбица“.
Устен отговор в заседанието на 1
юни 2018 г. на питане от н.п. СВЕТ
ЛА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА и
РУМЕН ГЕОРГИЕВ относно дър
жавната политика и готовността на
Министерството на земеделието, хра
ните и горите чрез Изпълнителната
агенция „Борба с градушките“ за пре
дотвратяване на щети на население
то и на земеделските стопани.
Устен отговор в заседанието на 8
юни 2018 г. на въпрос от н.п. СВЕТ
ЛА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА от
носно мерки за обезвреждане на жи
вотински отпадъци в страната.
Устен отговор в заседанието на 8
юни 2018 г. на въпрос от н.п. СВЕТЛА
БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно
определяне на ставките на площ об
работваема земя и сроковете за из
плащане на субсидиите към земедел
ските стопани за кампания 2017 г.
Устен отговор в заседанието на 8
юни 2018 г. на питане от н.п. СВЕТЛА
БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА, ДОРА
ЯНКОВА, ВАЛЕНТИНА НАЙДЕ
НОВА и МИЛКО НЕДЯЛКОВ от
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носно състоянието на горските пъти
ща.

глобална стратегия за обновяване на
поколенията.

Устен отговор в заседанието на 8
юни 2018 г. на въпрос от н.п. РУМЕН
ГЕОРГИЕВ относно възможността
Министерството на земеделието, хра
ните и горите да подпомага дейност
та на агрометеорологичната мрежа
на Националния институт по мете
орология и хидрология – БАН, чрез
осъществяване на целево финансира
не на наблюденията и поддръжката
на тази мрежа.

Устен отговор в заседанието на 13
юли 2018 г. на въпрос от н.п. СВЕТ
ЛА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА от
носно отмяната на чл. 23 от Наредба
№ 3/2015 г. на Министерството на зе
меделието, храните и горите за усло
вията и реда за прилагане на схемите
за директни плащания.

Устен отговор в заседанието на 22
юни 2018 г. на въпрос от н.п. СВЕТЛА
БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА и НИ
КОЛАЙ ПЕНЕВ относно мерки за
подкрепа на младите фермери чрез
програми на национално ниво и чрез
Общата селскостопанска политика.
Устен отговор в заседанието на 22
юни 2018 г. на въпрос от н.п. НИКО
ЛА ДИНКОВ и ВИОЛЕТА ЖЕЛЕВА
относно изграждането на площадки
за противоградна защита в обл. Ха
сково.
Устен отговор в заседанието на 22
юни 2018 г. на въпрос от н.п. РУМЕН
ГЕОРГИЕВ относно подпомагане и
компенсация на земеделските произ
водители при природни бедствия.

Устен отговор в заседанието на 13
юли 2018 г. на въпрос от н.п. ДИМИ
ТЪР СТОЯНОВ и ТОДОР БАЙЧЕВ
относно констатациите на Министер
ството на земеделието, храните и го
рите, довели до масово избиване от
Българската агенция по безопасност
на храните на домашни животни в
Странджа планина поради случаи на
чума и предприетите мерки за недо
пускане на други подобни случаи.
Устен отговор в заседанието на 13
юли 2018 г. на въпрос от н.п. СВЕТ
ЛА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА и
НИКОЛАЙ ПЕНЕВ относно ком
пенсиране на загубите на фермерите,
в резултат от констатирани огнища
на чума по дребните преживни жи
вотни.

Устен отговор в заседанието на 13
юли 2018 г. на въпрос от н.п. ЙОР
ДАН МЛАДЕНОВ относно подпо
магане на розопроизводителите.

Устен отговор в заседанието на 13
юли 2018 г. на въпрос от н.п. НИКО
ЛАЙ ТИШЕВ относно умъртвяване
то на стотици животни в с. Кости,
общ. Царево от Българската агенция
по безопасност на храните – Бургас.

Устен отговор в заседанието на 13
юли 2018 г. на въпрос от н.п. РУМЕН
ГЕОРГИЕВ относно стратегическата
визия на Министерството на земеде
лието, храните и горите, с оглед пре
установяване на обезлюдяването на
селските райони, чрез прилагане на

Устен отговор в заседанието на 13
юли 2018 г. на въпрос от н.п. ИВЕ
ЛИНА ВАСИЛЕВА, ДИМИТЪР
ПЕТРОВ, ИВАН ВЪЛКОВ, АСЯ
ПЕЕВА, ГАЛЯ ВАСИЛЕВА и ДИ
АНА САВАТЕВА относно възниква
не на огнище на чума по дребните
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преживни животни в с. Кости, общ.
Царево и последващи мерки.

и с ограничена подвижност (стено
грама от 18 май 2018 г.).

Устен отговор в заседанието на 27
юли 2018 г. на въпрос от н.п. ГЕОР
ГИ СТОИЛОВ относно уведомител
ни писма за извършена оторизация
и изплатено финансово подпомагане
по схеми и мерки за директни пла
щания за кампании 2015-а, 2016-а и
2017 г.

Писмен отговор на въпрос от н.п.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ относно об
ществена поръчка с предмет „Застра
хователна услуга чрез сключване на
застраховки „Имущество“ и „Релсо
ви превозни средства“ за нуждите на
„БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД
за период от 5 години (стенограма от
18 май 2018 г.).

Устен отговор в заседанието на 27
юли 2018 г. на въпрос от н.п. ГЕОР
ГИ СТОИЛОВ относно финансовото
състояние на Селскостопанската ака
демия.
Устен отговор в заседанието на 27
юли 2018 г. на въпрос от н.п. РУМЕН
ГЕОРГИЕВ относно приоритетните
задачи на Българската агенция по
безопасност на храните в областта на
здравеопазването и хуманното отно
шение към животните в България.

ИВАЙЛО МОСКОВСКИ,
министър на транспорта,
информационните технологии
и съобщенията:
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА относно
транскаспийски транспортен коридор
(стенограма от 27 април 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ относно
изпълнението на Инвестиционната
програма на „Пристанище Варна“
ЕАД за 2017 г (стенограма от 4 май
2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ПЕНЧО МИЛКОВ относно железо
пътен превоз на лицата с увреждания

Писмен отговор на въпрос от н.п.
ИВАН ВЪЛКОВ относно подготов
ката и изпълнението на проекти по
Приоритетна ос 4 „Иновации в упра
влението и услугите – внедряване на
модернизирана инфраструктура за
управление на трафика, подобряване
на безопасността и сигурността на
транспорта от Оперативна програ
ма „Транспорт и транспортна инфра
структура“ 2014 – 2020 г. (стенограма
от 18 май 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ФИЛИП ПОПОВ относно намаля
ване на таксата при Дунав мост Ви
дин – Калафат (стенограма от 1 юни
2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно изпъл
нението на Плана за действие на
Република България за прилагане
на Конвенцията за правата на хора
та с увреждания /2015 – 2020/, ре
сор транспорт (стенограма от 8 юни
2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
МИГЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА от
носно разкриване на директна авио
линия София – Техеран (стенограма
от 8 юни 2018 г.).
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Писмен отговор на въпрос от н.п.
НИКОЛАЙ ТИШЕВ относно пред
вижданията за развитие на приста
нищен терминал „Бургас изток 1“,
част от пристанище за обществен
транспорт с национално значение –
пристанище Бургас (стенограма от
22 юни 2018 г.).
Писмен отговор на питане от н.п.
ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ и ДИМИ
ТЪР ДАНЧЕВ относно политика за
развитие на железопътния транспорт
(стенограма от 20 юли 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно забра
ните и ограниченията за по-стари
дизелови автомобили в страните от
Западна Европа и свързаното с това
увеличаване на вноса на такива ав
томобили в България (стенограма от
20 юли 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ГЕОРГИ ГЬОКОВ относно опазване
и поддържане на сградния фонд на
„Български пощи“ ЕАД (стенограма
от 27 юли 2018 г.).

ЕМИЛ КАРАНИКОЛОВ,
министър на икономиката:
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ДИМИТЪР ДАНЧЕВ относно инвес
тиционна и производствена програма
на „ЕЛ БИ БУЛГАРИКУМ“ ЕАД
(стенограма от 27 април 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ГЕОРГИ СТОИЛОВ и ИВАН ДИ
МОВ ИВАНОВ относно Договор за
Инвестиционен банков кредит, пре
доставен на ползвателя на Безвъз
мездна финансова помощ по Договор
№ 18/121/0683/28.08.2014 г., включен

от Националния гаранционен фонд в
гарантирания портфейл с референтен
№ 20000502/05.01.2015 г. (стенограма
от 27 април 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ГЕОРГИ СТОИЛОВ, ИВАН ДИ
МОВ ИВАНОВ относно дадени га
ранции от Национален Гаранционен
Фонд по създадена схема за собствен
риск на Националния гаранционен
фонд 2014/2015 – приключила в края
на месец септември 2015 г. по отпус
натите инвестиционни банкови кре
дити от „Обединена Българска Бан
ка“ АД на кредитополучатели с ЕИК
– изброени (стенограма от 27 април
2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ПЕТЪР ВИТАНОВ относно инвести
ции в създаването на нови индустри
ални зони (стенограма от 27 април
2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
СВЕТЛА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКО
ВА относно внос на мляко и палмово
масло в страната през 2016-а и 2017 г.
(стенограма от 27 април 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ХРИСТО
ПРОДАНОВ
относно
структура на преките чуждестранни
инвестиции за 2017 г. (стенограма от
8 юни 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
КРИСТИНА СИДОРОВА относно
нарушение от служител на Региона
лен отдел „Надзор на язовирни стени
и съоръжения“ – Северна Централ
на България (стенограма от 22 юни
2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ТОДОР БАЙЧЕВ относно размера
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на инвестиции от Гърция (стеногра
ма от 13 юли 2018 г.).

вежданата в дружеството специална
продукция.

Писмен отговор на въпрос от н.п.
СПАС ПАНЧЕВ, ДИМИТЪР ГЕОР
ГИЕВ относно смяна на ръководи
тел на СТИВ – Ирак, Ербил, регион
Кюрдистан, Република Ирак (стено
грама от 6 юли 2018 г.).

Устен отговор в заседанието на 27
юли 2018 г. на въпрос от н.п. ДИМИ
ТЪР ДАНЧЕВ относно „Държавна
лаборатория Българска роза“ ЕООД.

Писмен отговор на въпрос от н.п.
ТОДОР БАЙЧЕВ относно размера
на инвестиции от Катар (стенограма
от 13 юли 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ТОДОР БАЙЧЕВ относно размера
на инвестиции от Кралство Испания
(стенограма от 13 юли 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ТОДОР БАЙЧЕВ относно размера
на инвестиции от Саудитска Арабия
(стенограма от 13 юли 2018 г.).
Устен отговор в заседанието на 29
юни 2018 г. на въпрос от н.п. ГЕОР
ГИ ГЬОКОВ относно констатации
за лошо управление на държавните
предприятия в Доклада на Европей
ската комисия за България за 2018 г.,
включващ задълбочен преглед относ
но предотвратяването и коригиране
то на макроикономическите дисба
ланси.
Устен отговор в заседанието на 29
юни 2018 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР
ПЕТРОВ относно развитието на два
големи проекта край гр. Сливен.
Устен отговор в заседанието на 29
юни 2018 г. на въпрос от н.п. ВЕС
КА НЕНЧЕВА и МАНОЛ ГЕНОВ
относно финансовото състояние на
„Вазовски Машиностроителни заво
ди“ АД – гр. Сопот, и обезпечеността
с договори за реализация на произ

Устен отговор в заседанието на 27
юли 2018 г. на въпрос от н.п. ИВАН
ЧЕНЧЕВ и ДИМИТЪР ДАНЧЕВ
относно липсата на адекватна път
на инфраструктура за обслужване на
Икономическа зона София – Божу
рище.

ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА,
министър на енергетиката:
Писмен отговор на въпрос от н.п.
БОРИС ЯЧЕВ относно дейността на
кариера в землището на с. Куртово
Конаре, общ. Стамболийски (стено
грама от 8 юни 2018 г.).
Устен отговор в заседанието на 27
април 2018 г. на въпрос от н.п. ВА
ЛЕНТИН ЛАМБЕВ относно добив
на варовици от находище „МИНГЕ
МАР“, землището на с. Балван, общ.
Велико Търново.
Устен отговор в заседанието на
27 април 2018 г. на въпрос от н.п.
АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ, ДАНИ
ЕЛА МАЛЕШКОВА, ДЕСИСЛАВА
ТОДОРОВА и МАРТИН ТИНЧЕВ
относно програма BG04 „Енергийна
ефективност и възобновяема енер
гия“.
Устен отговор в заседанието на 27
април 2018 г. на въпрос от н.п. ДИ
МИТЪР БОЙЧЕВ, ДИАНА САВА
ТЕВА, ГАЛЯ ВАСИЛЕВА и АСЯ ПЕ
ЕВА относно сигурност на електро
енергийната система.
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Устен отговор в заседанието на 27
април 2018 г. на въпрос от н.п. ПЕТЯ
АВРАМОВА, ДЕСИСЛАВА ТОДО
РОВА и МАРТИН ТИНЧЕВ относно
проекти на електроенергийния систе
мен оператор.
Устен отговор в заседанието на 27
април 2018 г. на въпрос от н.п. ДА
НИЕЛА САВЕКЛИЕВА, ГЕОРГИ
ДИНЕВ, ЕМИЛ ТОНЧЕВ, СТЕФАН
АПОСТОЛОВ и АЛЕКСАНДЪР
МАЦУРЕВ относно междусистемна
та газова връзка Гърция – България.
Устен отговор в заседанието на 13
юли 2018 г. на питане от н.п. ТАСКО
ЕРМЕНКОВ относно политиката на
Министерството на енергетиката по
отношение на гарантиране на сигур
ността на доставките на природен
газ.
Устен отговор в заседанието на 27
юли 2018 г. на въпрос от н.п. ЕЛЕ
НА АКСИЕВА относно мониторинг
и контрол на Плана за рекултивация,
вследствие на дейността в с. Бела
щица.

НИКОЛИНА АНГЕЛКОВА,
министър на туризма:
Писмен отговор на въпрос от н.п.
АСЯ ПЕЕВА, ЕВГЕНИ БУДИНОВ,
НЕЛИ ПЕТРОВА и ЕМИЛИЯ СТА
НЕВА-МИЛКОВА относно проект за
разработване на винено-кулинарни
дестинации (стенограма от 27 април
2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ИВАН МИХОВСКИ, ПАВЕЛ ХРИ
СТОВ, ИВАН ВЪЛКОВ и ВАЛЕН
ТИН МИЛУШЕВ относно информа
ционни платформи за осведомяване

на граждани, разработени от Минис
терството на туризма (стенограма от
27 април 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
МИГЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА от
носно броя на руските туристи за
летния сезон (стенограма от 27 ап
рил 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
МИГЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА от
носно обезпечаване на морските пла
жове със спасители (стенограма от
22 юни 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
АТАНАС СТОЯНОВ относно мерки
за развитие на туризма (стенограма
от 20 юли 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ДИМИТЪР БОЙЧЕВ относно одо
бряване и въвеждане в експлоатация
на преместваеми обекти в общи
на Несебър (стенограма от 27 юли
2018 г.).
Устен отговор в заседанието на 27
април 2018 г. на въпрос от н.п. ЕМИ
ЛИЯ СТАНЕВА-МИЛКОВА и РУС
ЛАН ТОШЕВ относно неохраняеми
морски плажове.
Устен отговор в заседанието на 18
май 2018 г. на въпрос от н.п. ДИ
МИТЪР БОЙЧЕВ, ИВЕЛИНА ВА
СИЛЕВА, ИВАН СТЕФАНОВ, ДИ
АНА САВАТЕВА, ГАЛЯ ВАСИЛЕВА
и АСЯ ПЕЕВА относно действия за
осигуряване на достъп на хора в ин
валидни колички до морския бряг и
води.
Устен отговор в заседанието на 1
юни 2018 г. на въпрос от н.п. ХРИС
ТО ПРОДАНОВ относно забавяне
на продължаването на срока на удос
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настаняване.
Устен отговор в заседанието на 29
юни 2018 г. на въпрос от н.п. ТОДОР
БАЙЧЕВ относно възможност за
развитие на поклоннически туризъм.

КРАСЕН КРАЛЕВ,
министър на младежта и спорта:
Писмен отговор на въпрос от н.п.
РАДОСЛАВА ЧЕКАНСКА и КИРИЛ
КАЛФИН относно реконструкцията
на комплекс „Осогово“ (стенограма
от 20 април 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
ГЕОРГИ ДИНЕВ, АЛЕКСАНДЪР
МАЦУРЕВ, СТЕФАН АПОСТО
ЛОВ и ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА
относно планове на Министерството
на младежта и спорта за развитие на
Национална спортна база „Цар Са
муил“ (стенограма от 4 май 2018 г.).
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Писмен отговор на въпрос от н.п.
ВАСИЛ АНТОНОВ относно учас
тие на български шахматисти в 43-та
Олимпиада по шахмат в Батуми, Гру
зия (стенограма от 22 юни 2018 г.).
Писмен отговор на въпрос от н.п.
АТАНАС СТОЯНОВ относно разви
тие на масовия спорт (стенограма от
20 юли 2018 г.).
В изпълнение на изискване на Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание текстовете на всички въпроси и питания и
съответните отговори на министрите са публикувани на страницата
на Народното събрание в рубриката
„Парламентарен контрол“. Осигурен
е достъп до въпросите, питанията
и отговорите към тях за всички,
които имат интерес към съответните теми
Парламентарният контрол се предава пряко по БНТ2 и БНР.

Парламентарна
приемна

Парламентарна приемна

Постъпили сигнали
и предложения
на граждани
и организации

През Четвъртата сесия на 44-то
Народно събрание в отдел „Приемна“ към дирекция „Парламентарна
канцелария“ са постъпили общо 1239
писма, жалби, предложения, сигнали,
декларации и подписки от граждани,
органи на местната власт, обществени организации и инициативни
комитети. От тях чрез виртуалното
деловодство на страницата на парламента са постъпили 14 запитвания,
а 208 са получени по електронната
поща на Народното събрание.
Постъпили са 16 заявления за достъп до обществена информация.
На една част от писмата е отговорено директно или са изпратени
за проверка и становище до съответния компетентен орган. За периода
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от 16.04.2018 г. до 27.07.2018 г. са получени 114 отговора от компетентни
органи по направени запитвания от
Народното събрание във връзка със
сигнали на граждани. Друга част от
писмата са предоставени на постоянните комисии и парламентарните
групи.
Без движение са оставени писма – анонимни, без посочен адрес за
кореспонденция, повторни писма по
въпроси, по които вече има отговор,
или такива, които касаят междуличностни и семейни взаимоотношения
или не е посочен конкретен проблем,
по който да се вземе отношение.
В отдел „Приемна“ са получени
много писма от граждани и различни неправителствени организации, в
които се акцентира върху гарантирането на личната помощ за лица/
деца с увреждания и с искане за разработване на нови политики в тази
област. Писмата са предоставени на
Комисията по труда, социалната и
демографската политика в 44-то Народно събрание.
Съществен акцент се постави и
при обсъждането на внесения в Народното събрание Законопроект за
Българската автомобилна камара. В
тази връзка са регистрирани становища и предложения от различни транспортни фирми и сдружения, които са
предоставени на водещата Комисия
по транспорт, информационни технологии и съобщения. В писмата са
изразени както положителни, така и
доста отрицателни мнения по отношение на предложените разпоредби
в Проектозакона. От Камарата на
автомобилните превозвачи в България се внесе и предложение за приемане на „Пакет за мобилност“, който
следва да уеднакви националното за-
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конодателство с правилата за превоз
на товари в Европейския съюз.
През Четвъртата сесия са получени предложения във връзка с обществената консултация по Проекта
на постановление на Министерския
съвет за изменение и допълнение
на Наредбата за условията и реда за
прилагане на схеми за предоставяне
на плодове и зеленчуци, и на мляко
и млечни продукти в учебните заведения – схема „Училищен плод“ и
схема „Училищно мляко“.
Инициативен комитет – Благоевград, внесе писмо относно запазване и социализация на мястото, на
което са открити раннохристиянска
черква, датирана 30-те, 40-те години
на IV век, от времето на император
Константин Велики и неговите синове Констанций II и Констанс, както
и гробница, баян, канализация, водопровод и производствени и жилищни
сгради, открити в тракийско селище
от 120 декара, попадащи в ЛОТ 3,1
от АМ Струма на територията на община Благоевград в землището на с.
Покровник. Писмото е предоставено
на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.
От Инициативен комитет от гр.
София е внесена петиция за отмяна
на § 6, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Кодекса за
социално осигуряване. Петицията е
подкрепена с подписка, съдържаща
над 5000 подписа на граждани.
В Приемната на Народното събрание се получи декларация от УС на
Националната асоциация на зърно
производителите, адресирана до Комисията по земеделието и храните,
във връзка с приетия ЗИД на Закона
за собствеността и ползването на земеделските земи, обн., ДВ бр. 42, от

22 май 2018 г., който според вносителите създава обективна невъзможност да бъде изпълнено изискването
на § 10. С оглед провокираното напрежение в земеделския сектор Асоциацията обявява готовност за протестни действия, ако не бъдат предприети незабавни мерки за разрешаването на проблема.
Получени са и различни позиции
на граждани и организации относно
предложението на Министерския съвет за рестарт на проекта „АЕЦ –
Белене“.
През разглеждания период са получени 33 писма от Николай Колев
– Босия с твърдения за корупционни
практики в Изпълнителна агенция
„Автомобилна администрация“. В защита на своите твърдения, подателят
обяви, че започва безсрочна гладна
стачка. Във връзка с действията му,
които бяха подкрепени от значителен
брой негови съмишленици, в Народното събрание се създаде Временна
комисия за разглеждане на постъпили сигнали от граждани за обучението и изпитите на кандидатите
за придобиване на правоспособност
за управление на моторно превозно
средство.
През сесията се внесоха и следните три подписки чрез Национални
граждански инициативи:
– Национална гражданска инициатива „Да върнем ученическите
лагери на децата“. След извършена
служебна проверка на подписката от
ГРАО с разпореждане на Председателя на Народното събрание подписката е разпределена към Комисията
по образованието и науката и Комисията за взаимодействие с неправителствените организации и жалбите
на гражданите;

Парламентарна приемна
– Национална гражданска инициатива за забрана отглеждането, умъртвяването и търговията на животни с
цел добив на ценни кожи, разпределена към Комисията по земеделието
и храните и Комисията за взаимодействие с неправителствените организации и жалбите на гражданите;
– Национална гражданска инициатива 7000 относно упражняване на
права от хора с интелектуални затруднения и психично-здравни проблеми. Подписката цели внасяне на
Проект за закон за физическите лица
и мерките за подкрепа. Същата е изпратена в ГРАО за извършаване на
служебна проверка в съответствие
със Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.
Значителна част от постъпилата
кореспонденция от граждани, адресирана предимно до Председателя
на Народното събрание, е свързана
с искания за решаване на лични социални и икономически проблеми,
за преразглеждане на частноправни
спорове и други, които не са от компетенциите на законодателния орган.
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През Четвъртата сесия на 44-то
Народно събрание значителен брой
от обработените писма в отдел „Приемна“ към дирекция „Парламентарна
канцелария“ са становища и предложения по разглежданите в пленарна
зала законопроекти за изменения и
допълнения на: Закона за движение
по пътищата, Закона за енергетиката, Наказателния кодекс, Закона за
ДДС, Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, Закона
за ДАНС, Закона за защита от шума
в околната среда, АПК, Закона за устройство на територията, Закона за
здравето, Закона за хазарта, Закона
за съдебната власт, Закона за вероизповеданията, Закона за обществените
поръчки и др.
Много от постъпилите предложенията се отнасят и до Законопроекта
за физическото възпитание и спорта,
Законопроекта за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и проекти от
нефтен произход и Законопроекта за
личната помощ.
Постъпиха и писма относно ратификация на Споразумението за Единен патентен съд.

