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З А К О Н О Д А Т Е Л Н А  П Р О Г Р А М А 

 

НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ  ЗА ПЕРИОДА 1 ЯНУАРИ - 30 ЮНИ 2014 Г. 

 

Бележки: Общ брой законопроекти – 56. Листа на интереси на БСК – 49 (87,5 %). ЗИД – Законопроект за изменение и допълнение - 39. 

Изцяло новите 11 законопроекти (19,64 %) са маркирани с цвят.  Ратификациите 6 (10,71 %) са изключени от списъка. 
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І. Законопроекти, свързани с изпълнение на ангажиментите на Република България като държава – членка на Европейския съюз (ЕС) 
 

1.  Законопроект за изменение и 

допълнение на Закона за 

търговския регистър 

МП април Въвеждане на Директива 2012/17/ЕС на Европейския парламент 

(ЕП) и на Съвета от 13 юни 2012 г. за изменение на Директива 

89/666/ЕИО на Съвета и Директиви 2005/56/ЕО и 2009/101/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета по отношение на взаимното 

свързване на централните, търговските и дружествените регистри. 

Събева Събева  

2.  Законопроект за енергийната 

ефективност 

МИЕ март Транспониране на разпоредбите на Директива 2012/27/ЕС за 

енергийна ефективност. 

Колев Желязков  

3.  Законопроект за признаване 

изпълнение и изпращане на 

актове за налагане на мерки за 

процесуална принуда, различни 

от предварителното задържане 

МП април Въвеждане на Рамково решение 2009/829/ПВР за прилагане между 

държавите - членки на Европейския съюз, на принципа за взаимно 

признаване към актове за налагане на мерки за процесуална 

принуда като алтернатива на предварителното задържане. 

Събева Събева  

4.  Законопроект за изменение и 

допълнение на Гражданския 

процесуален кодекс 

МП май Въвеждане в националното законодателство на разпоредби, които 

ще спомогнат приложението на Регламент (ЕС) № 1215/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 г. относно 

компетентността, признаването и изпълнението на съдебни 

решения по граждански и търговски дела (преработен текст); 

Регламент (ЕС) № 606/2013 на Европейския парламент и на Съвета 

от 12 юни  2013 г. относно взаимното признаване на мерки за 

осигуряване на защита по граждански дела; 

Регламент (ЕС) № 650/2012 на Европейския парламент и на Съвета 

от 4 юли 2012 г. относно компетентността, приложимото право, 

признаването и изпълнението на решения и приемането и 

изпълнението на автентични актове в областта на наследяването и 

Събева Събева  
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относно създаването на европейско удостоверение за наследство. 

5.  Законопроект за изменение и 

допълнение на Закона за 

генетично модифицираните 

организми (ГМО) 

МОСВ януари Привеждане на Закона за ГМО в съответствие с разпоредбите на 

Директива 2001/18/ЕО и изпълнение на поети ангажименти пред ЕК 

по мотивирано становище C (2012) 2588 от 26 април 2012 г. по 

процедура по нарушение № 2010/2152. 

Привеждане на Закона за отговорността за предотвратяване и 

отстраняване на екологични щети в съответствие с разпоредбите на 

Директива 2004/35/ЕО и изпълнение на поети ангажименти пред 

Европейската комисия (ЕК) по EU Pilot № 4236/12/ENVI. 

Бранков Бранков  

6.  Законопроект за изменение и 

допълнение на Закона за 

опазване на околната среда 

МОСВ февруари  Бранков Павлова  

7.  Законопроект за изменение и 

допълнение на Закона за водите 

МОСВ март С проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите 

се цели: 

- осигуряване въвеждането на принципа „замърсителят плаща” и 

законовите механизми за възстановяване на ресурсните разходи и 

разходите за околна среда в рамките на възстановяването на 

разходите за водни услуги за възможно най-широкия кръг услуги, 

като елемент от изпълнение на предварителните условия за Водния 

сектор за следващия програмен период; 

- коригиране на неточности в транспонирането на директиви 

(Директива 2000/60/ЕО, Директива 2007/60/ЕО и Директивата за 

подземните води), във връзка със стартирани наказателни 

процедури от страна на ЕК; 

- обезпечаване на ефективното прилагане на директивите в областта 

на водите, произтичащи включително от срещата с ЕК във връзка с 

пропуските в първите ПУРБ. 

Бранков Павлова  

8.  Законопроект за изменение и 

допълнение на Закона за 

чистотата на атмосферния 

въздух 

МОСВ март Въвеждане изискванията на Директива 2012/33/ЕC на Европейския 

парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. за изменение на 

Директива 1999/32/ЕО на Съвета по отношение на съдържанието на 

сяра в корабните горива. 

Крайният срок за транспониране на директивата е 18 юни 2014 г. 

Бранков Павлова  

9.  Законопроект за изменение и 

допълнение на Закона за 

управление на отпадъците 

МОСВ април  Бранков Павлова  
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10.  

 

Законопроект за изменение и 

допълнение на Закона за 

пазарите на финансови 

инструменти 

 

МФ февруари Отговаря на Мярка № 198 от Плана за действие за 2014 г. с 

мерките, произтичащи от членството на Република България в 

Европейския съюз. Със законопроекта ще бъдат въведени нови 

изисквания към капиталовата адекватност и ликвидността на 

инвестиционните посредници, като бъдат транспонирани 

разпоредбите на Директива 2013/36/ЕС на ЕП и на Съвета от 26 

юни 2013 г. относно достъпа до осъществяването на дейност от 

кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху 

кредитните институции и инвестиционните посредници. Със 

законопроекта ще се осигури прилагането на Регламент № 575/2013 

на ЕП и на Съвета от  

26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните 

институции и инвестиционните посредници.  

Денев Тончев  

11.  Законопроект за изменение и 

допълнение на Закона за 

корпоративното подоходно 

облагане 

МФ юни Промени, свързани с минималните и регионалните държавни 

помощи под формата на данъчни облекчения. По данъчното 

облекчение, представляващо регионална помощ, се изчаква  

положително решение на ЕК относно съответствието му с Насоките 

за националната регионална помощ 2014-2020 г. на ЕК. 

Денев Бранков  

12.  Законопроект за изменение и 

допълнение на Закона за 

насърчаване на заетостта 

МТСП май Отстраняване на допуснати несъответствия с правото на ЕС в 

областта на предоставянето на услуги за наемане на работа, за което 

България е получила запитване от ЕК _ 4130/12/MARK в рамките 

на Пилотния проект на ЕС. (Мярка № 126 от Плана за действие за 

2014 г.) 

Бранков Бранков  

13.  Законопроект за изменение и 

допълнение на Закона за 

авторското право и сродните 

му права 

МК април Със законопроекта се въвеждат изискванията на Директива 

2012/18/ЕС със срок за нотификация 29 октомври 2014 г. и се 

осигурява прилагането на Решение № 275/2013/ЕС. Законопроектът 

е предвиден като Мярка № 217 в Плана за действие. 

Шиваров Шиваров  

14.  Законопроект за изменение и 

допълнение на Закона за 

медицинските изделия 

МЗ март Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) № 920/2013 г. за 

определяне и наблюдение на нотифицираните органи съгласно 

Директива 90/385/ЕИО на Съвета относно активните 

имплантируеми медицински изделия и Директива 93/42/ЕИО на 

Съвета относно медицинските изделия. 

Денев Желязков  

15.  Законопроект за изменение и 

допълнение на Закона за защита 

от вредното въздействие на 

химичните вещества и смеси 

МЗ април Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС)                      № 98/2013 

г. относно предлагането на пазара и използването на прекурсори на 

взривни вещества.  

 

Денев Павлова  

16.  Законопроект за изменение и 

допълнение на Закона за достъп 

до пространствени данни 

МТИТС април С проекта е прецизирана уредбата на действащия Закон за достъп 

до пространствените данни (ЗДПД) с оглед пълното и точно 

транспониране на директива 20007/2/ЕО INSPIRE за създаване на 

инфраструктура за пространствена информация в ЕО.  

С направените промени са приведени отделни законови разпоредби 

Шиваров Шиваров  
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в съответствие с цитираната директива с оглед направената оценка 

от ЕК за открити пропуски (непълноти и неточности) в 

транспонирането. 

17.  Законопроект за изменение и 

допълнение на Закона за 

гражданското въздухоплаване 

МТИТС февруари Предлагат се изменения на административно-наказателните 

разпоредби в частта, касаеща доставчика на аеронавигационно 

обслужване, като са отчетени одитните препоръки от страна на 

Европейската агенция за авиационна безопасност и нововъведено 

европейско законодателство.  С предложените изменения се цели 

постигането на по-добър контрол от националния надзорен орган 

върху дейността на доставчика на аеронавигационно обслужване. 

Шиваров Шиваров  

ІІ. Законопроекти, свързани с Програма „Държавност, развитие, справедливост – икономически и социални приоритети на правителството на 

Република България“ и намаляване на административните режими 
18.  Законопроект за изменение и 

допълнение на Закона за 

подземните богатства 

Д. Бобева  февруари Структуроопределящ закон Колев Колев  

19.  Законопроект за изменение и 

допълнение на Закона за защита 

на конкуренцията 

Д. Бобева март Структуроопределящ закон Колев Събева  

20.  Законопроект за управление на 

публичните предприятия 

Д. Бобева март Структуроопределящ закон Колев Колев  

21.  Законопроект за изменение и 

допълнение на Закона за 

насърчаване на инвестициите 

Д. Бобева април Структуроопределящ закон Колев Колев  

22.  Законопроект за решаване на 

извънсъдебни спорове 

Д. Бобева май Структуроопределящ закон Събева Събева  

23.  Законопроект за занаятите Д. Бобева юни Структуроопределящ закон Шиваров Шиваров  

24.  Законопроект за изменение и 

допълнение на Закона за 

опазване на земеделските земи 

МЗХ февруари Предлаганият проект на закон е насочен основно към намаляване на 

административната тежест при провеждане на процедурата по 

утвърждаване на площадки за проектиране и/или утвърждаване на 

трасета за проектиране и промяна на предназначението на 

земеделските земи за неземеделски нужди. Мерки № 18 и 25 от 

Втория пакет от мерки за намаляване на регулаторната тежест, 

приет с Решение № 635 на Министерски съвет от 2013 г. 

Денев Митрев  

25.  Законопроект за изменение и 

допълнение на Закона за 

регистрация и контрол на 

земеделската и горската 

техника 

МЗХ февруари Отпада изискването при издаване на свидетелство за регистрация на 

земеделска и горска техника да се представя  удостоверение за 

актуално състояние. Мярка № 22 от Втория пакет от мерки за 

намаляване на регулаторната тежест, приет с Решение № 635 на 

Министерски съвет от 2013 г. 

Денев Пенков  

26.  Законопроект за изменение и МОН юни Измененията и допълненията имат за цел да подпомогнат Шиваров Симидчиева  
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допълнение на Закона за 

кредитиране на студенти и 

докторанти (ЗКСД) 

дейностите по отпускането на кредити по ЗКСД в Република 

България. Очакваните резултати от прилагането на законопроекта 

са с предложените изменения и допълнения в ЗКСД да се подобри 

системата за студентско кредитиране в Република България, което 

ще доведе до увеличаване броя на отпуснатите кредити по ЗКСД и 

ще допринесе за разширяване на достъпа до висше образование.  

От своя страна това ще увеличи дела на 30-34-годишните със 

завършено висше образование, което е национална цел, заложена в 

Националната програма за реформи на Република България (2012-

2020 г.), в изпълнение на Стратегията на ЕС „Европа 2020“. 

27.  Законопроект за изменение и 

допълнение на Закона за 

вътрешния одит в публичния 

сектор 

МФ март Законопроектът е свързан с изпълнение на                 

мярката/инициативата „Стартиране на процеса на оптимизация на 

държавната администрация, с цел изграждане на по-малка, но по-

ефективна администрация и постигане на ефикасност на 

публичните разходи“ от Програмата „Държавност, развитие, 

справедливост – икономически и социални приоритети на 

правителството на Република България“. Заповед на министъра на 

финансите № ЗМФ-1144 от 20 септември 2013 г. за анализ на 

функциите и капацитета на вътрешния одит в публичния сектор, 

във връзка с обсъждани въпроси от Съвета за административна 

реформа за оптимизиране на числеността на администрацията. 

Денев Попдончев  

28.  Законопроект за изменение и 

допълнение на Закона за 

социално подпомагане 

МТСП януари С проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за 

социално подпомагане се цели привеждане на нормативната уредба, 

свързана с регистрацията на лица, които могат да предоставят 

социални услуги за лица и деца до 18 години, в съответствие със 

Закона за ограничаване на административното регулиране и 

административния контрол върху стопанската дейност и 

изискванията на Плана за намаляване на регулаторната тежест за 

бизнеса, приет с Решение № 808 на Министерския съвет от 8 

октомври  2012 г. С приемането на измененията и допълненията в 

Закона за социално подпомагане и съответно в Закона за закрила на 

детето ще се постигне значително намаляване на регулаторната и 

административната тежест в областта на социалните услуги за лица 

и деца до 18 години. 

Бранков Бранков  

29.  Законопроект за изменение и 

допълнение на Закона за 

културното наследство 

МК април Със законопроекта се цели: прецизиране на организационните и 

функционалните връзки в системата; уточняване на понятия; 

прецизиране на функциите и правомощията на субектите в 

националната система на опазване; регламентиране на 

специфичните дейности по опазване; прецизиране на процедурите 

по издаване на указания за опазване на движими и недвижими 

културни ценности. Изпълняват се приоритети, предвидени в частта 

„Развитие и закрила на българската култура; духовността – 

Шиваров Шиваров  
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национален приоритет” от Програмата „Държавност, развитие, 

справедливост – икономически и социални приоритети на 

правителството на Република България“. Законопроектът е 

предвиден и като мерки 45, 46, 49 и 50 от Втория пакет от мерки за 

намаляване на регулаторната тежест, одобрен с Решение № 635 на 

Министерския съвет от 2013 г. 

30.  Законопроект за изменение и 

допълнение на Закона за 

меценатството 

МК април Със законопроекта се предлага прецизиране на текстовете за 

предоставяне на безвъзмездна помощ от физически и юридически 

лица за създаване, съхранение и популяризиране на произведения 

на културата, както и субекти, които подпомагат дейността в 

областта на културата по този закон. Изпълняват се приоритети, 

предвидени в частта „Развитие и закрила на българската култура; 

духовността – национален приоритет”  

от Програма „Държавност, развитие, справедливост – 

икономически и социални приоритети на правителството на 

Република България. 

Шиваров Данев  

31.  Законопроект за изменение и 

допълнение на Закона за 

устройство на територията 

МИП февруари Целите на  предлаганите промени са свързани с намаляване на 

регулаторната тежест в областта на инвестиционното проектиране и 

строителството, като включват редица мерки за усъвършенстване и 

оптимизиране на процедурите, съкращаване на сроковете, 

облекчаване на административните пречки пред бизнеса, 

включително и намаляване на финансовата тежест. Част от 

предлаганите промени са свързани с прецизиране на правата и 

отговорностите на участниците в инвестиционния процес и целят 

постигане на по-ефективна защита на интересите на обществото 

посредством гарантиране на професионалните качества, 

квалификация и опит на лицата, извършващи строителство, и 

повишаване качеството на инвестиционните проекти. 

Колев Колев  

32.  Законопроект за изменение и 

допълнение на Закона за 

кадастъра и имотния регистър 

МИП май С предвижданите промени се цели по-бързо покритие на 

територията на страната с кадастрална карта и кадастрални 

регистри и преминаване към обслужване с кадастрална информация 

от един административен орган – Агенцията по геодезия, 

картография и кадастър. По този начин ще се постигне намаляване 

на различията между регионите и създаване на ясна устройствена 

основа за инвестициите в България. Подготвя се и изменение в 

регламента за придобиване на правоспособност за извършване на 

дейности по геодезия и кадастър, което ще подкрепи малките и 

средните предприятия и ще насърчи стартиращия бизнес. Намалява 

се броят на разрешителни режими с цел улесняване на бизнеса и 

ограничаване на корупцията. 

Колев Събева  

33.  Законопроект за устройственото МИП юни Целта е отделяне на устройственото планиране в самостоятелен Колев Колев  
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планиране административен акт, чрез който ще се облекчат 

административните процедури, ще се въведат ясни и точни правила, 

с които се изключват порочни практики. Законопроектът е в 

отговор на мерките за намаляване на различията между регионите, 

провеждането на комплексна административна реформа, законност 

и развитие. 

34.  Законопроект за 

инвестиционното проектиране 

и строителството 

МИП юни Целта на законопроекта е регламентиране на ясни и точни 

отношения между участниците в инвестиционния процес и 

прецизиране на режимите в инвестиционния процес. Той е пряко 

свързан с изпълнението на приоритета за подкрепа на малките и 

средните предприятия и насърчаване на бизнеса, както и мерките за 

административни услуги в полза на гражданите и бизнеса. 

Колев Колев  

35.  Законопроект за изменение и 

допълнение на Закона за 

измерванията 

МИЕ февруари С проекта се предлага промяна на статута на Българския институт 

по метрология. Проектът допринася за оптимизация на държавната 

администрация с цел изграждане на по-малка, но по-ефективна 

администрация и постигане на ефикасност на публичните разходи. 

Реализират се мерки от Плана за намаляване на регулаторната 

тежест, като се премахва режимът за уведомяване на Държавната 

агенция за метрологичен и технически надзор за дейността на 

лицата, които произвеждат или внасят предварително опаковани 

продукти. 

Колев Бранков  

36.  Законопроект за изменение и 

допълнение на Закона за 

стоковите борси и тържищата 

МИЕ февруари В изпълнение на Мярка № 32 от Втория пакет от мерки за 

намаляване на регулаторната тежест, одобрен с Решение № 635 на 

Министерския съвет от 2013 г. Намаляване на административната 

тежест върху лицата, желаещи да извършват дейност като стоково 

тържище. Предлага се дейностите, вменени от закона за 

Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, да бъдат 

прехвърлени от Министерството на икономиката и енергетиката и 

поемането им чрез осигуряване на новата за министерството 

дейност с минимален брой служители. 

Колев Колев  

37.  Законопроект за изменение и 

допълнение на Закона за 

техническите изисквания към 

продуктите 

МИЕ март Изпълнение на мерки, включени в плановете за намаляване на 

регулаторната тежест, приети с Решение № 808 на Министерския 

съвет от 2012 г. и Решение № 635 от 2013 г. С направените промени 

се облекчава режимът за придобиване на правоспособност, отменя 

се режимът за заверка на документация и се въвежда посочване на 

ЕИК вместо съдебно удостоверение за актуално състояние, 

съответно с актуално удостоверение за вписване в Търговския 

регистър. 

Колев Бранков  

38.  Законопроект за изменение и 

допълнение на Закона за 

националната акредитация на 

МИЕ юни Предлага се промяна на статута на Изпълнителна агенция 

„Българска служба за акредитация“. Проектът допринася за 

оптимизация на държавната администрация с цел изграждане на по-

Колев Бранков  
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органи за оценяване на съответ-

ствието 

малка, но по-ефективна администрация и постигане на ефикасност 

на публичните разходи. 

39.  Законопроект за изменение и 

допълнение на Закона за 

енергетиката 

МИЕ юни Подобряване на условията за предоставяне на услугата 

топлоснабдяване чрез въвеждане на преки договорни отношения 

между клиентите и фирмите за дялово разпределение (ФДР); 

намаляване на административната тежест чрез промени в 

регистрационния режим на ФДР; възстановяване на доверието на 

клиентите. 

Колев Желязков  

ІІІ. Други законопроекти 

40.  Законопроект за изменение и 

допълнение на Закона за 

предотвратяване и установяване 

конфликт на интереси 

МП януари Регламентиране правомощията на Комисията за предотвратяване и 

установяване конфликт на интереси като колегиален орган и 

създаване на единни правила за движение и решаване на 

преписките по обективни критерии и ускоряване на осъществявания 

съдебен контрол.  

Събева Събева  

41.  Наказателен кодекс МП януари Създаване на нова наказателноправна  уредба в съответствие с 

европейските и международните правни стандарти и за ефективно 

противодействие на престъпността. 

Събева Събева  

42.  Закон за защита от кредиторите МП юни Регламентиране на обществените отношения, свързани със 

свръхзадълженост на физическите лица, т. н. „граждански фалит”. 

Събева Събева  

43.  Законопроект за изменение и 

допълнение на Закона за 

ветеринарно-медицинската 

дейност (ЗВД) 

 

МЗХ април Целта на промените е отмяна и облекчаване на някои регулаторни 

режими – лицензионните режими за търговия на едро и за търговия 

на дребно с ветеринарномедицински продукти са заменени с 

регистрационни. 

С предлаганите промени в ЗВД се цели прецизиране на разпоредби, 

касаещи процедурите за лицензиране за употреба и извършване на 

промени в лиценз за употреба на ветеринарномедицински продукти 

(ВМП) с оглед синхронизирането им с Директива  2001 / 82 /ЕС, 

изменена и допълнена с Директива 2004/28/ЕС и Регламент /ЕО/№ 

1234/ 2008 на Комисията. С цел повишаване на ефективността на 

осъществявания контрол върху съхранението и търговията с 

активни субстанции, предназначени за производство на ВМП са 

предвидени разпоредби към търговците на едро с ВМП, отнасящи 

се до правилното съхранение, транспортиране, бракуване и 

унищожаване на активни субстанции. 

Денев Митрев 

д-р Чамова 

 

44.  Законопроект за изменение и 

допълнение на Данъчно-

осигурителния процесуален 

кодекс 

МФ март Усъвършенстване на разпоредбите, свързани със събиране на 

публичните вземания и на режима за предоставяне на данъчната и 

осигурителна информация. 

Денев Бранков 

Велинова 

 

45.  Законопроект за изменение и 

допълнение на Закона за 

МФ юни Усъвършенстване и прецизиране на действащите разпоредби. Денев Бранков  
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акцизите и данъчните складове Велинова 

46.  Законопроект за 

доброволчеството 

МК април Необходимостта от създаването на доброволчеството се обуславя от 

наличието на трайно установени обществени отношения, свързани с 

осъществяването на доброволчество във всички сфери на 

обществения живот, и създадената до момента правна регулация на 

тази дейност на различно ниво – в специални закони или 

подзаконови нормативни актове. Целта на законопроекта е да 

регулира правните отношения на доброволчеството като основа за 

насърчаване на активната гражданска позиция и да се създават 

необходимите предпоставки за определяне правния статут на 

доброволците. 

Шиваров Шиваров  

47.  Законопроект за изменение и 

допълнение на Закона за 

лечебните заведения 

МЗ февруари Промени по отношение на съдържанието на Националната здравна 

карта, както и на нейното значение при сключване на договори 

между лечебните заведения и Националната здравноосигурителна 

каса. 

Денев Гр. Димитров 

д-р Д. 

Димитров 

 

48.  Законопроект за изменение и 

допълнение на Закона за 

пощенските услуги 

МТИТС март С предвидените в проекта промени в Закона за пощенските услуги 

се постига: 

- ясно и последователно разграничаване на универсалната пощенска 

услуга (УПУ) от останалите пощенски услуги; 

- внасяне на по-голяма яснота по отношение на правата и 

задълженията на пощенския оператор със задължение за 

извършване на УПУ и разграничаването им от тези на 

алтернативните пощенски оператори; 

- въвеждане на изисквания, произтичащи от европейски норми в 

областта на услугите от общ икономически интерес; 

- прецизиране на текстове с цел избягването на неясноти и 

противоречия при прилагането на нормативната уредба в условията 

на либерализиран пазар на пощенските услуги. 

Шиваров Шиваров  

49.  Законопроект за електронното 

управление 

МТИТС юни Предлага се концепция за модел на електронно управление, като 

подробно са уредени неговите основни елементи (системи, процеси, 

регистри и др.), дигитална среда, точно време, единен системен 

интегратор, е-идентификация,  е-представителство,  е-връчване на 

документи. Със законопроекта се въвеждат ясни принципи на 

електронни административни услуги и осъществяването 

на комплексно административно обслужване е предвидено 

„еднократно регистриране на данни и многократното им 

използване“. 

Шиваров Славов  
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