Законодателна програма
юли 2022 г. – януари 2023 г.
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Функциониране на Народно събрание
1.
2.

Избор на председател на НС (Никола Минчев);
до 22.07.2022 г.1
Промени в Правилника за организацията и дейността на Народното до 22.07.2022 г.
събрание;

Структура и функции на Министерски съвет
1.

2.
3.
4.
5.
6.

1
2

ЗИД на Закона за горите – преминаване на Изпълнителна агенция по
горите към Министерски съвет ведно с всички горски стопанства
(създаване на единен орган – държавна агенция по управление,
контрол и защита на горите);
ЗИД на Закона за МВР - изваждане на службата за пожарна
безопасност от структурата на Министерството на вътрешните
работи;
ЗИД на Закона за БАБХ – преминаване на БАБХ към МС;
Законопроект за държавна агенция по вписванията (вкл.
преуреждане на статута на съдиите по впиванията);
ЗИД на ГПК – преминаване на дирекция „Съдебна защита“ от МФ
към Министерство на правосъдието;
ЗИД на Закона за подпомагане на земеделските производители –
към МФ преминава Изпълнителна агенция „Сертификационен одит
на средствата от Европейските земеделски фондове“ и се слива с

Крайна дата за окончателното приемане на законопроекта
Крайна дата за окончателното приемане на законопроекта

1

до 31.07.2022 г.2

до 31.07.2022 г.
до 31.07.2022 г.
до 31.07.2022 г.
до 31.07.2022 г.
до 31.07.2022 г.

Изпълнителна агенция „Одит на средставата от Европейския съюз“;

Съдебна и антикорупционна реформа
1.
2.
3.

4.

5.
6.

Избор на председател на КПКОНПИ (Бойко Рашков);
Закона за съдебната власт - обособяването на отделна
административна структура на Европейската прокуратура;
Законопроект за противодействие на корупцията – цялостна
реформа на КПКОНПИ чрез разделяне на дейността по
противодействие на корупцията и установяване на конфликт на
интереси (Комисия за противодействие на корупцията) от дейността
по отнемане на незаконно придобито имущество (Комисия за
отнемане на незаконно придобито имущество). Предвиждане на
правомощията за разследване и използване на събраните от
антикорупционния орган доказателства в наказателно производство,
право на оспорване на отказите за образуване на досъдебно;
ЗИД на Закона за съдебната власт и НПК – промени в досъдебното
производство с цел по-голяма ефективност; създаване на ефективен
механизъм за разследване на главния прокурор и на търсене на
отговорност в случай на престъпление от главния прокурор съгласно
изискванията на осъдителните решения срещу България;
Закон за защита на лицата, които подават сигнали или публично
оповестяват информация за нарушения – транспониране на
Директива (ЕС) 2019/1937;
Актуализирана стратегия за съдебна реформа в периода 2022 г. 2027 г. - Последната стратегия е с изтекъл през 2020 г. срок. Трябва
МП да подготви проект на нова стратегия, която да бъде приета от
МС и предложена на НС за приемане;

до 31.07.2022 г.
до 16.09.2022 г.
до 23.09.2022 г.

до 30.09.2022 г.

до 14.10.2022 г.
до 18.11.2022 г.

Правосъдие
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

ЗИД на Закона за юридическите лица с нестопанска цел –
провеждане на дистанционни заседания на органи;
ЗИД на Търговски закон - създаване на нова правна форма на
дружество, а именно дружество с променлив капитал за нуждите на
по-гъвкава инвестиционна среда;
ЗИД на Закона за защита от домашното насилие – осигуряване на
бърза, ефективна и адекватна защита и подкрепа на пострадалите от
домашно насилие лица или лица в риск и упражняване на
превантивно и възпиращо действие върху извършителя на
насилието;
ЗИД на Търговския закон – цялостно подобряване на ефективността
на рамката за несъстоятелност и стабилизация; транспониране на
Директива (ЕС) 2019/1023;
ЗИД на Закона за медиацията – правно задължение за страните по
определени граждански и търговски спорове да участват в съдебна
медиация;
ЗИД на Закона за правната помощ - разширяване на безплатна
правна помощ, на основанията за допускане на правна помощ и на
освобождаване на лицата, на които е допусната правна помощ, от
съдебни такси;
ЗИД на Гражданския процесуален кодекс - уредба на
2

до 09.09.2022 г.
до 23.09.2022 г.
до 14.10.2022 г.

до 28.10.2022 г.
до 11.11.2022 г.
до 11.11.2022 г.

до 25.11.2022 г.

8.

9.

централизирано електронно разпределение и произнасяне по
заявления за издаване на заповед за изпълнение и водене на
заповедното производство изцяло в електронна форма;
Избор на независими и компетентни членове на водещите
регулаторни органи (КЗК, БНБ, КФН) с цел осигуряване на
конкурентна и предвидима бизнес среда и премахване на
злоупотребите с цените на горивата и основните стоки:
 КЗК (номинация от ПП, БСП или ДБ)
 БНБ (номинация от ПП, БСП или ДБ)
 КФН (номинация от ПП, БСП или ДБ)
Закон за насърчаване на доброволчеството;

до 16.09.2022 г.
до 23.09.2022 г.
до 14.11.2022 г.
до 16.12.2022 г.

Икономика
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ЗИД на Закона за защита на конкуренцията – намаляване мандата на
членовете на КЗК на 5 години, в съответствие с разпоредбите преди
промените от 2020 г.;
ЗИД на ЗДДС – увеличението на прага за регистрация по ДДС;
ЗИД на Закона за хазарта – създаване на условия за ефективно и
ефикасно осъществяване на дейността на държавния хазартен
оператор;
Закон за събиране на вземания по потребителски договори;
ЗИД на Закона за чужденците в Република България – актуализиране
и прецизиране на разпоредбите относно издаване на стартъп виза;
ЗИД на Закона за държавните резерви и военновременните запаси –
закриване на ДП „Държавна петролна компания“;
ЗИД на Закона за насърчаване на инвестициите – цялостно
преразглеждане на вече остарялата уредба и привеждането и в
съответствие с актуалните необходимости от стимули;

до 31.07.2022 г.
до 31.07.2022 г.
до 31.07.2022 г.
до 30.09.2022 г.
до 14.10.2022 г.
до 28.10.2022 г.
до 18.11.2022 г.

Законодателни промени във връзка с второто плащане по Плана
за възстановяване и устойчивост
Приемане на 21 законодателни промени, заложени в Националния план за възстановяване и
устойчивост, които ще дадат възможност България да започне усвояването на второто плащане
от 13 милиарда лева безвъзмездни средства от Европа, да има медицински хеликоптери,
модерни класни стаи, енергийно ефективни домакинства и др.:
1.
ЗИД на Закона за обществените поръчки - намаляване използването до 14.10.2022 г.
на договарянето на обществени поръчки (без обявление) и на
поръчките само с една оферта, ограничаване преразпределянето на
задачи от „вътрешни“ поръчки;
2.
ЗИД на Закона за етажната собственост - ключов етап от реформа до 28.10.2022 г.
„Улесняване на инвестициите в енергийно-ефективно обновяване на
жилищни сгради“, улесняване вземането на решения , регулация на
професионалното управление, улесняване кандидатстването за
колективни кредити от страна на етажната собственост;
3.
ЗИД на Закона за енергетиката – либерализация на пазара на едро до 07.10.2022 г.
на електроенергия, реформиране на балансиращ пазар на
електроенергия, прецизиране на уредбата на „енергийна бедност“,
подобряване на енергийна ефективност, прецизиране уредбата на
договора за разлика (Contract for Difference) с цел стимулиране
3

4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.

производството на електроенергия от възобновяеми енергийни
източници;
ЗИД на Закона за водите, Закона за енергетиката и Закона за
концесиите - развитие на геотермалната енергия като възобновяем
енергиен източник;
Промени, насочени към премахване пречките пред инсталирането и
свързването към мрежата на съоръжения за енергия от
възобновяеми източници и премахване пречките, въвеждат
специфична регулаторна и подкрепяща рамка за изграждането,
свързването и експлоатацията на съоръжения за съхранение на
електроенергия;
Одобрение от Народното събрание на Пътна карта за неутралност по
отношение на климата;
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за
биологичното разнообразие - въвежда изискването за създаване на
структури за управление на мрежата „Натура 2000“ на национално и
регионално равнище и за разработване на планове за управление на
мрежата;
Законопроект за противодействие на корупцията – раздел „Съдебна
и антикорупционна реформа“, т. 2 по-горе;
Изменения на нормативната уредба във връзка с подаването на
сигнали за нередности – раздел „Съдебна и антикорупционна
реформа“, т. 4 по-горе;
Законопроект за изменение и допълнение на Търговския закон –
раздел „Правосъдие“, т. 2 по-горе;
Законопроект за несъстоятелност на физическите лица;
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за правната
помощ – раздел „Правосъдие“, т. 6 по-горе;
Влизане в сила на законодателните изменения в съответните правни
актове за въвеждането на задължителна съдебна медиация по
някои граждански и търговски спорове – раздел „Правосъдие“, т. 5
по-горе;
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за
електронното управление;
Законопроект за изменение и допъление на Закона за кадастъра и
имотния регистър;
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пощенските
услуги;
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване
на заетостта;

до 28.10.2022 г.
до 04.11.2022 г.

до 25.11.2022 г.
до 11.11.2022 г.

до 23.09.2022 г.
до 14.10.2022 г.
до 23.09.2022 г.
до 02.12.2022 г.
до 11.11.2022 г.
до 11.11.2022 г.

до 07.10.2022 г.
до 21.10.2022 г.
до 30.09.2022 г.
до 28.10.2022 г.

Електронно управление
Законодателни промени в областта на електронното управление с цел сигурност, защита,
удобство, бързина и ефективност за граждани и администрация; прозрачност, проследимост и
контрол; по-добро управление, оптимизиране на процеси и създаване на по-добри политики,
оптимизация и дигитализиция на процеси, сигурна и удобна електронна идентичност като база
за електронното управление, като:
1.
ЗИД на Закона за достъп до обществена информация – до 30.09.2022 г.
транспониране на директива, повишаване на прозрачността;
2.
ЗИД на Закона за движението по пътищата – електронно връчване до 14.10.2022 г.
4

3.
4.
5.

на фишове и актове, отпадане на син талон и стикери;
ЗИД на Закон за електронната идентификация - подготовката за до 28.10.2022 г.
изискванията на eIDAS 2.0; доуреждане на мобилната
идентификация; уреждане на федериран модел на идентификация;
ЗИД на Закон за електронното управление – трансформиране на до 28.10.2022 г.
модела на системна интеграция и уреждане на отношенията на
административните органи с Информационно обслужване АД;
ЗИД на Закон за киберсигурност - изменения съгласно до 04.11.2022 г.
новоизготвена стратегия за киберсигурност и транспониране на NIS2;

Култура
1.

2.

ЗИД на Закона за закрила и развитие на културата - излъчване на до 11.11.2022 г.
живо на конкурсите и въвеждане на отчетност на избраните
директори; регистър на професионалните артисти и други
специалисти в областта на културата, гарантиране на
идентифициране, опазване и социализиране на недвижимото
културно наследство и обезпечаване на дейността на Националния
институт за недвижимо културно наследство;
Промени в медийното законодателство, насочни към правна до 25.11.2022 г.
регулация на онлайн медиите и социалните мрежи, персонална
солидарна отговорност на авторите и издателите за съдържанието,
блокиране на медии при липса на верни данни в Регистъра на
електронните медии, обявяване на краен действителен собственик;

Здравеопазване
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Закон за лечебните заведения;
Закон за здравето;
Закон за здравното осигуряване - въвеждане на дигитализацията във
всички процеси на системата на здравеопазването;
Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина –
насърчаване на прогенеричната лекарствена политика за поефективен достъп на пациентите до лекарствена терапия;
Закон за хората с увреждания - подобряване на процесите по
предоставяне на помощни средства, медицински изделия и
приспособления на хора с увреждания;
Закон за трансплантация на органи, тъкани и клетки – прецизиране
на уредбата и достъпност на трансплантационните програми в
България;

до 14.10.2022 г.
до 28.10.2022 г.
до 04.11.2022 г.
до 18.11.2022 г.
до 25.11.2022 г.
до 16.12.2022 г.

Труд и социална политика
1.

ЗИД на Закона за социално подпомагане;

до 04.11.2022 г.

Околна среда
1.
2.

ЗИД на Закон за чистотата на атмосферния въздух – необходимост от до 14.10.2022 г.
хармонизиране с европейско законодателство;
ЗИД на Закон за опазване на околната среда – с оглед пълно до 21.10.2022 г.
5

3.

отразяване на разпоредбите на Орхуската конвенция; контрол върху
миризмите и светлинното замърсяване, а също и с цел уреждане
проблемите на уличното озеленяване и зелената система в
градовете;
ЗИД на Закона за водите – цифровизация на комплексното до 02.12.2022 г.
управленение, контрол и ефективно използване на водите;

Транспорт
1.

Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на до 14.10.2022 г.
търговското корабоплаване – уредба във връзка с безстопанствено
изоставените кораби в пристанищата за обществен транспорт и
пристанищата със специално предназначение в Република България
и промяна на седалището на Изпълнителна агенция „Морска
администрация“ – от София да се премести във Варна, както и
промяна на седалището на Държавно предприятие „Пристанищна
инфраструктура“ – от София - в Бургас;

6

