
18 декември 2019 г. - 9 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: 

Обществени консултации на проекти на документи

Решения на Министерски съвет

Обществени консултации на проекти на документи

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2009 г.

С проекта се регламентират:

-  нови  условия  и  ред  за  заплащане  на  лекарствените  продукти,  за  които  е  определено

проследяване на ефекта от терапията съгласно чл.259, ал. 1, т. 10 от Закона за лекарствените

продукти  в  хуманната  медицина  (ЗЛПХМ),  както  и  условия  и  ред  за  възстановяване  от

притежателите на разрешения за употреба (ПРУ) или техни упълномощени представители (УП)

на НЗОК на заплатените средства при липса на резултат;

-  условия и ред за възстановяване от притежателите на разрешенията за употреба или техни

упълномощени представители на превишените бюджетни средства при прилагане на механизъм,

гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК.

Срок за обществено обсъждане: до 20.01.2020 г.

Решения на Министерски съвет 

На заседание на МС на 27.12.2019 г.

Правителството  одобри  промени  в  Закона  за  лекарствените  продукти  в
хуманната медицина. Със законопроекта редица административни режими, които
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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 и още.

На заседание на МС на 18.12.2019 г.

Приет  е  Отчет  за  2018  г.  за  изпълнението  на  Националната  стратегия  за
демографско развитие на населението в България (2012 - 2030 г.).

1. 

Одобрен е План за 2019 - 2020 г. за изпълнение на Националната стратегия за
активен живот на възрастните хора в България (2019 - 2030 г.).

2. 

Актуализиран  е  списъкът  със  защитените  специалности  от  професии  и  с
очакван недостиг на пазара на труда

3. 

България  ще  предостави  финансова  подкрепа  в  размер  на  139  534  лева  за
УНИЦЕФ, ООН и ОССЕ.

4. 

Правителството  одобри  393  628  лева  за  допълнително  финансиране  на
училища и детски градини. 

5. 

Общините ще получат допълнително 1 555 971 лева за безплатен транспорт на
децата и учениците.

6. 

Актуализират  се  средствата  за  работа  с  деца  и  ученици  от  уязвими
групи.  Финансирането  ще  се  използва  за  мотивиране  и  привличане  на  учители,
заплащане  на  възнаграждения  на  служители,  включени  в  екипите  за  обхват  и
ангажирани с мерки за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване
на риска от отпадане от системата.

7. 

Правителството прие национална програма за  насърчаване на донорството и
подпомагане на трансплантацията.

8. 

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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