
12 - 18 декември 2019 г.

Седмичният мониторинг обхваща преглед на внесени в Народното събрание законопроекти,

проекти на нормативни документи, публикувани за обществено обсъждане, както и проведени

заседания на обществени съвети, експертни и други междуведомствени групи. Предлагаме ви

обобщени акценти от мониторинговия доклад: 

Законопроекти, внесени в Народното събрание

Обществени консултации на проекти на документи

Решения на Министерски съвет от 18 декември 2019 г.

Законопроекти, внесени в Народното събрание:

1. Законопроект за изменение на Наказателния кодекс 954-01-89 от 18/12/2019 – вносители

група народни представители от Обединени патриоти.

Законопроектът  предлага  увеличаване  на  минималния  размер  на  наказанието  лишаване  от

свобода в случай на квалифициран състав на лека, средна и тежка телесна повреда, съответно

от 5 на 7 за тежка, от 3 на 5 за средна и от 1 на 3 за лека. Съставът се отнася за причиняване на

телесна  повреда  на   съдия,  прокурор,  следовател,  полицейски  орган,  разследващ  полицай,

държавен  съдебен  изпълнител,  частен  съдебен  изпълнител  и  помощник-частен  съдебен

изпълнител,  както  и  на  митнически  служител,  на  орган  по  приходите,  на  служител  от

Изпълнителната  агенция  по горите  или на  служител на  Министерството на околната  среда и

водите,  осъществяващ  контролна  дейност  или  на  медицински  специалист,  на  учител

(възпитател) при или по повод изпълнение на службата или функцията му. В мотивите се посочва,

че  причината  е  по-добрата  защита  на  медицинските  специалисти.  Не  се  обсъждат  другите

длъжности, за които също ще се отнесе увеличението.

2. Законопроект за допълнение на Наказателния кодекс 954-01-88 от 18/12/2019 – вносители

група народни представители от ГЕРБ, ДПС, Обединени патриоти и ВОЛЯ.

Предложението касае корекция на чл.  343б,  ал.  3  НК,  като след думата „аналози“  се добавя

„установена по надлежния ред“. Разпоредбата в настоящата си редакция гласи: „Който управлява

моторно превозно средство след употреба на наркотични вещества или техни аналози, се наказва

с лишаване от свобода от една до три години и с глоба от петстотин до хиляда и петстотин лева.“

Добавянето „установена по надлежния ред“ и удачно с оглед наличието му в горната алинея 2 и

посочената  в  мотивите  неяснота  при  прилагане  на  разпоредбата  и  преодоляването  на
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предпоставките за противоречива съдебна практика.

3.  Законопроект за изменение на Закона за социалните услуги 954-01-87 от 13/12/2019  –

предложение от двама народни представители от ВОЛЯ.

Прави се предложение ЗСУ да влезе в сила от 31 декември 2020 г., а не както е заложено сега от

1 януари 2020 г.

4. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ограничаване изменението на

климата 902-01-69 от 12/12/2019.

Действащият Закон за ограничаване изменението на климата е приет през март 2014 г.,  като

основната цел на закона е да даде обща правна регламентация на обществените отношения,

свързани с изменението на климата.

Причините, които налагат изменението на закона, са свързани с динамиката на международните

преговори по климата след приемането на Споразумението от Париж през 2015 г. и промените в

европейското законодателство във връзка с новите правила за действие на четвъртата фаза на

Европейската схема за търговия с емисии (2021-2030 г.).

В  проекта  на  закон  са  въведени  изменения  и  допълнения,  свързани  с  транспонирането  на

Директива (ЕС) 2018/410  на Европейския  парламент и  на  Съвета от  14  март  2018 година за

изменение  на  Директива  2003/87/ЕО  с  цел  засилване  на  разходоефективните  намаления  на

емисии и на нисковъглеродните инвестиции.

Целта  на  законопроекта  е  засилване  на  разходоефективните  намаления  на  емисии  и  на

нисковъглеродните инвестиции.

Обществени консултации на проекти на документи

Закон за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците –

срок до 17 януари 2020 г.

Проектът на ЗИД на ЗУБ е предложен във връзка с т. 164 от Плана за действие за 2019 г.  с

мерките,  произтичащи  от  членството  на  Република  България  в  Европейския  съюз,  приет  с

Решение № 18 на Министерския съвет от 17 януари 2019 г. С проекта на закон се прецизират и

допълват  разпоредби  от  европейското  законодателство,  с  цел  изпълнение  на  препоръки  на

Европейската Комисия по откритите процедури за нарушение.

Проект  на  Доклад  за  отразяване  на  Националната  концепция  за
насърчаване на активния живот на възрастните хора в България (2012 –
2030 г.) в секторните политики за периода 2017 – 2018 г. – срок до 12 януари

2020 г.

Проект на Концепция за развитие на Националната система за спешни
повиквания  с  единен  европейски  номер  112  и  изграждане  на  нова
система за приемане на спешните повиквания и управление на ресурсите
към службите за спешно реагиране – срок до 15 януари 2020 г.

Според  вносителите  сегашната  система  е  остаряла  и  следва  да  се  актуализира,  иначе  е

възможно спиране. Целта е да се осигури локализация на повикващия, трансграничен достъп на

повиквания  до  ЕЕНСП112,  обезпечаване  възможността  за  взаимна  комуникация  между

европейските спешни центрове и службите за спешно реагиране, обслужване на чуждо-езикови

обаждания, въвеждане на Reverse 112 (системи за масово оповестяване и връзката им с ЕЕНСП

112),  достъп до 112 от онлайн платформи, които не са интегрирани в  публичните телефонни

Мониторинг институции: 12 - 18 декември 2019 г.  

2 of 4 28.1.2020 г., 17:18



мрежи и предоставят базирани на номера комуникации (Skype и Viber) и да обезпечи хората с

увреждания.

Решения на Министерски съвет от 18 декември 2019 г.

Взе се решение за одобряване на искане до Конституционния съд за даване на
задължително тълкуване на чл. 126, ал. 2 от Конституцията.

1. 

Минималната работна заплата става 610 лв.2. 
Правителството  одобри  393  628  лева  за  допълнително  финансиране  на
училища и детски градини. Наред с това, правителството отпусна допълнително по
бюджетите на общините 1 555 971 лева за 2019 г. за компенсиране на безплатния
транспорт на деца и ученици.

3. 

Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за финансиране на
институциите  в  системата  на  предучилищното  и  училищното  образование,
приета с Постановление № 219 на МС от 2017 г.

4. 

Постановление  за  приемане  на  тарифа  за  таксите,  които  се  събират  за
преминаване и използване на републиканската пътна мрежа.

5. 

Български дарителски форум обединява големи фондации и социалноотговорни компании в България,
които даряват ресурси и така променят средата, в която живеем.

Седмичният мониторинг на проекти на нормативни документи и работата на институции
по темите дарителство, доброволчество и гражданско участие е финансово подкрепен по проект "Дарителство за

промяна" от:

Проектът „Дарителство за промяна“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 105 000 EUR, предоставена от
Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект
„Дарителство за промяна“ е изграждане на капацитет на гражданските организации за нови и устойчиви

партньорства с бизнеса и институциите. Подходът адресира дарителството като форма на взаимодействие и
споделяне на ценности, принципи и отговорност за постигане на желана промяна.

Мониторинговият доклад е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани Бълграия по Финансовия
механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП). Цялата отговорност за съдържението на

документа се носи от БДФ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява
официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Оператора на Фонд Активни граждани България.  

Получавате това съобщение в качеството си на представители на компании и фондации - членове и наблюдатели на
Български дарителски форум.
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