
9-16 януари 2020 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

Становище на Генералния адвокат M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA по дело C-78/18

Европейската комисия срещу Унгария във връзка с прозрачност при сдружаването

Законопроекти, внесени в Народното събрание

1. Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната

медицина

     Със законопроекта редица административни режими, които сега са разписани на подзаконово

ниво, се разписват в закон. Отпадат задълженията за заявители да подават документи, които

могат да се осигуряват служебно чрез взаимодействие между административните органи и др.

Определя  се  срок  за  извършване  от  НЗОК  на  експертизата  при  скъпоструващи  медицинска

помощ и лекарствени продукти. Допуска се изключение от забраната за заплащане от НЗОК на

болнична помощ, извършена от лекар, който не е посочен в договора между НЗОК и изпълнител

като специалист на основен трудов договор, като се уреждат и други въпроси.

Закон за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения2. 

       Със законопроекта се уреждат редица нови положения, включително вноса на органи. Правят

се промени в няколко закона. Един от тях. Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки.

Следва да са налице договори от страна на Република България за внос на органи и са налице

редица  условия  за  осъществяване  на  вноса.  Той  с  администрира  от  изпълнителна  агенция

„Медицински надзор“. Урежда се обменът на органи между държави членки на ЕС, Европейското

икономическо пространство и Конфедерация Швейцария. Урежда се въпроса за внос на тъкани,

репродуктивни  клетки  и  тъканно-клетъчни  алографт  продукти.  Законопроектът  урежда  и

кръстосаното  донорство.  Промените  са  насочени  към  увеличаване  на  броя  на  донорите,

въвеждане  на  иновативен  метод  за  преодоляване  на  репродуктивни  проблеми  чрез

трансплантация на матка, както и намаляване на административната тежест. Отпада изискването
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да се уведомява предварително за всяко вземане на тъкани и клетки.

       Законопроектът е изключително подробен като с него се предлагат промени и в няколко други

закона, като в Закона за лечебните заведения предложените промени са свързани с изменение в

режима по издаване на разрешение за осъществяване на лечебна дейност и регистрационния

режим на лечебните заведения за извънболнична помощ и хоспосите.

   Създава  се  нов  вид  лечебно  заведение,  в  което  се  осъществяват  дейности,  „свързани  с

промоция на здравето, превенция и профилактика на болестите“. В него ще бъдат заети лекарски

асистенти, медицински сестри и акушерки.

      Най-сетне, законопроектът касае и въпроси, свързани с промени в Закона за приватизацията

и  следприватизационния  контрол,  като  се  предвижда  средствата  от  продажба  на  лечебни

заведения с държавно или общинско участие, да могат да се използват за инвестиции със същия

предмет и за погасяване на задължения към кредиторите.

3.  Закон  за  изменение  и  допълнение  на  Закона  за  предприятията  на  социалната  и

солидарна икономика

     Прави се предложение НАП да предостави достъп до регистри, администрирани от агенцията

в условия на междурегистров обмен, на Министерството на труда и социалната политика. Прави

впечатление,  че  се  предвижда  влизането  в  сила  на  закона  от  деня  на  обнародването  му  в

държавен  вестник.  Според  мотивите  по  този  начин  ще  се  спомогне  за  използване  на  вече

събрана информация от страна на държавната администрация за физически и юридически лица,

без да е необходимо да се събира отново. В законопроекта не е посочено отпадане на изискване

за събиране на информация от МТСП, а единствено въвеждане на възможност за предоставяне

на пълна информация на МТСП от страна на НАП.

4. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Националната служба за охрана

    Предвижда се охраняваните лица по реда на чл. 22, ал. 1, т. 2-4 включително да заплащат

предоставената им охрана по ред и тарифа, определени с наредба на Министъра на финансите

по предложение на Началника на НСО. Става дума за конкретни лица, които са застрашени в

мирно време, като кои са те се определя с  решение на нарочна комисия. Може да  са както

народни представители, така и членове на МС, КС, кмета на столицата и др., техните семейства,

но също и „други лица, свързани с националната сигурност, посегателство спрямо които би

подронило, отслабило или създало затруднения на властта в Републиката“.

Становище на Генералния адвокат M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA по дело C-78/18
Европейската комисия срещу Унгария във връзка с прозрачност при сдружаването

Според Генералния адвокат задължението, вменено със закон към ЮЛНЦ, да обявяват на
сайтовете си, че са „получатели на средства отвън“ и да декларират получено финансиране
на 1500 евро на публична онлайн платформа, нарушава свободата на сдружаване. Наред с
това,  изискванията  за оповестяване по  отношение на даренията,  получени от чужбина,
може да имат възпиращ ефект за намеренията на потенциалните дарители и от това да
последва намаляване на вноските им в организациите. Колкото и малък да е този ефект,
той  може  да  се  окаже  значителен  за  финансите  на  организациите  на  гражданското
общество, които обикновено се издържат благодарение на вноските на своите членове и
симпатизанти (някои от тези организации дори имат принципната позиция да не приемат

Мониторинг институции: 9 - 16 януари 2020 г.  

2 of 3 30.1.2020 г., 9:07



каквото и да е публично финансиране, за да запазят независимостта си).
Делото е важно и за българския контекст, имайки предвид опитите за налагане на санкции
на  ЮЛНЦ  в  страната,  които  получават  дарения,  спонсорства,  грантове  и  субсидии,  и
цялостната негативна кампания срещу ролята на организациите на гражданското общество.

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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