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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

Законопроекти, внесени в Народното събрание:

Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс1. 

Законопроектът  беше внесен  от Министерски  съвет в  спешен порядък,  в  отговор  на  становището на
Венецианската комисия по законопроекта за изменение и допълнение на НПК и ЗСВ. На първо място, при
внасянето  на  законопроекта  не  са  спазени  изискванията  на  ЗНА за  обществено  обсъждане,  нито  е
представена оценка на въздействие на законодателството. На следващо място, законопроектът не следва
структурата и логиката на Конституцията и по-специално е в отклонение на повелята на чл. 126, ал. 2,
според която  Главният  прокурор осъществява надзор за  законност и  методическо ръководство върху
дейността на всички прокурори. В проекта се предвижда, че чл. 46, ал. 3-5 няма да се прилагат, когато се
извършва разследване или отделни действия по разследването и други процесуални действия срещу
главния  прокурор  и  неговите  заместници,  без  да  се  държи  сметка  например,  че  чл.  46,  ал.  5  НПК
пресъздава изцяло текст от Конституцията (чл. 126, ал. 2).

2. Предложение за изменение и допълнение на Наказателния кодекс
С предложението се криминализира замърсяването на атмосферния въздух като не по установения ред
се  изгарят  отпадъци  или  като  се  изгарят  отработени  масла  или  отпадъчни  нефтопродукти,  както  и
предмети  от  каучук,  пластмаса,  полимерни,  синтетични  или  текстилни  материали.  Предвиденото
наказание е лишаване от свобода до две години и глоба от 2000 до 5000 лева. Подобен подход крие
редица проблеми, най-сериозният от които е, че ще бъдат засегнати уязвими групи, които често живеят в
бедност и липса на грамотност и предвид спешния характер на предложените изменения, може и да не
разберат за тях, а големите замърсители, които са основно предприятия, ще останат незасегнати.

3. Закон за радиото и телевизията

Законопроектът предвижда нов чл. 19а1 , според който се насърчава производството и разпространението
на  „български  музикални  произведения  в  радиопрограмите“.  Доставчиците  на  радиоуслуги,  които
излъчват  български  музикални произведения  най-малко  30  на  сто  от  месечното  програмно време на
радиопрограмите се финансират от фонд „Радио и телевизия“. Проблемите са няколко, като основният е,
е фонд „Радио и телевизия“ към момента не функционира, но по-притеснителният факт е, че подобна
разпоредба  дава  предимство  на  радиопрограми,  без  оглед  на  слушаемостта  и  потреблението  на
аудиторията и нейния интерес, а дефиницията на „българско музикално произведение“ включва в себе си
и поп-фолк музика и други сходни жанрове, без това да е обосновано по никакъв начин. Предложеният
бюджет е от БВП и е в размер на близо 200 млн. лв.

Subject: Мониторинг институции: 5 - 12 декември 2019 г.
From: Bulgarian Donors' Forum <tbakardzhieva@d ulgaria.org>
Date: 12.12.2019 г., 15:34
To: <tbakardzhieva@d ulgaria.org>

Мониторинг институции: 5 - 12 декември 2019 г.  

1 of 2 30.1.2020 г., 8:50



Обществени консултации на проекти на документи

Проект  на  Постановление  на  Министерския  съвет  за  разкриване  на  Център  за

комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания „ЦКОДУХЗ“ в

гр. Бургас - срок до 4 януари 2020.

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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