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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: 

 Народно събрание 

 Министерски съвет 

o Съвет за развитие на гражданското общество 

 По-важни актове, качени на Портала за обществени консултации 

 

Народно събрание  

 

1) Законопроект за изменение и допълнение на Закона за биологичното 

разнообразие. 

Причините, които налагат приемането на законопроекта са свързани с 

необходимостта от създаването на органи за управленската структура на мрежа 

Натура 2000 и изпълнение на реформа 1 (С5.Р1) създаването на управленската 

структура на мрежата „Натура 2000“ към Националния план за възстановяване и 

устойчивост.  

 

2) Законопроект за допълнение  на закона за здравето. 

Законопроектът има за цел да създаде условия за изграждането на система от 

специализирани здравни автомобили (мобилни манипулационни) на територията на 

Република България. Здравните автомобили ще посещават населени места, в които 

няма общопрактикуващи лекари или постоянен медицински пункт, или не се 

посещават поне един път месечно от общопрактикуващ лекар. Целта е  превенция и 

навременно лечение на заболяванията. Получените данни от манипулационните ще 

се използват за създаването и натрупването на отворени и споделени медицински 
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данни, както и за изготвяне на специализирана статистика.  

 

3) Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пряко участие на 

гражданите в държавната власт и местното самоуправление. 

Законопроектът цели да подобри правната уредба на националните и местни 

референдуми като:  

1. Премахне изискването за минимален брой участници в гласуването за 

приемане на предложението, предмет на национален или местен 

референдум – т. нар. изискване за кворум, тъй като позволява на 

противниците на всяко едно предложение, дори да са малцинство, да го 

отхвърлят, като просто не гласуват; 

2. Изисква вместо това националните референдуми да се произвеждат 

съвместно с общи избори, за да се гарантира високо участие и съответно 

легитимност на взетото решение; 

3. Изисква местните референдуми да се произвеждат съвместно общи избори, 

ако такива се произвеждат в едногодишен срок от решението на 

референдума; 

4. Уточни понятието „предложение, предмет на референдума като отделно от 

съответстващия му въпрос, на който гражданите отговарят с „да“ или „не“, за 

да може то да бъде формулирано достатъчно конкретно от инициаторите, 

респективно да позволи на гражданите да вземат реално, информирано 

решение; 

5. Изисква въпросът, съответстващ на предложението, на който гражданите 

отговарят с „да“ или „не“, да не е насочващ или подвеждащ; 

6. Добави мерки за по-добро информиране на гражданите, включително относно 

аргументите „за“ и „против“ предложението, предмет на референдума, както 

и евентуалното му въздействие върху публичните финанси; 

7. Облекчи синхронизацията с Изборния кодекс и изискванията към подписките; 

8. Добави изискване при местни референдуми в секционните избирателни 

комисии да се включва по един представител на инициативния комитет и на 

регистрираните в подкрепа на алтернативната позиция.  

9. Премахне възможността резултатите от местен референдум да се оспорват 

от областния управител, но запази правомощията му да обжалва и да 

упражнява контрол от законност върху актовете на Общинския съвет по 

произвеждане на местни референдуми; 

10. Обобщи ограничението от две години за произвеждане на нов референдум 

по същия въпрос да важи не само когато предложението, предмет на 

референдума, не е прието, но и когато то е прието.  
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Министерски съвет 

 

 

Новини от министерства 

 МОН 

o Отпуснати бяха средствата за докторантските стипендии от 1000 

лв. Държавните висши училища и научните организации ще получат 5,2 млн. лв., за 

да увеличат докторантските стипендии от 750 на 1000 лв., реши кабинетът. 

Повишението беше заложено при актуализацията на бюджета. Повече пари ще 

вземат 3259 докторанти в редовна форма на обучение в държавни университети и 

223 докторанти в редовна форма на обучение в научни организации. 

o 961 млн. лева повече за образование и наука през 2022 г.  961 млн. лв. повече 

инвестира държавата в образование и наука през последните седем месеца. От тях 

в детските градини, училищата и университетите влязоха 785 млн. лв. над 

средствата от 2021 г. За наука бяха отделени 176  млн. лв. допълнително в 

сравнение с миналата година. 

  

 Министерство на труда и социалната политика 

o Подкрепа на повече от 600 000 души ще осигури новата Програма за 

храни. Окончателната версия на Програмата за храни и основно материално 

подпомагане 2021-2027 г. е изпратена на службите на Европейската комисия от 

Управляващия орган – Агенцията за социално подпомагане. Така двете програми на 

Министерството на труда и социалната политика ще бъдат първите в България, 

които чакат одобрение, след като в ЕК вече е изпратена и новата Програмата за 

развитие на човешките ресурси. 

o Бащите ще имат право на двумесечен отпуск за отглеждане на 

дете. Регламентира се индивидуалното право на отпуск за отглеждане на дете до 

8-годишна възраст от бащата (осиновителя) с право на парично обезщетение от 

държавното обществено осигуряване. Отпускът е в размер до 2 месеца и може да 

се ползва от бащата (осиновителя) наведнъж или на части до навършване на 8-

годишна възраст на детето. Това предвиждат окончателно приетите от Народното 

събрание промени в Кодекса на труда, които ще влязат в сила от 1 август 2022 г. 

o Одобрен е Доклад за равнопоставеността между жените и мъжете за 2021 

г. Документът отразява резултатите от изпълнението на политиките в пет 

приоритетни области: равнопоставеност на жените и мъжете на пазара на труда и 

равна степен на икономическа независимост, намаляване на разликите по пол в 

заплащането и доходите, насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете 

в процесите на вземане на решения, борба с насилието и защита и подкрепа на 

жертвите, преодоляване на стереотипите по пол в различни сфери на обществения 

живот и на сексизма. 

o ЕК одобри програма „Развитие на човешките ресурси“ за програмен период 

2021-2027. Програма „Развитие на човешките ресурси“ (2021-2027) е официално 

одобрена от Европейската комисия и е първата програма в България, която получи 

„зелена светлина“ от Брюксел. ПРЧР (2021-2027) е съфинансирана от Европейския 
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социален фонд+ и националния бюджет. Бюджетът на програмата е в размер на 

повече от 3,8 млрд. лв., с които се очаква да бъдат подкрепени над 740 000 души в 

България. Чрез изпълнението на Програма „Развитие на човешките ресурси“ ще 

бъде предоставена подкрепа за развитие на работната сила в България и 

преодоляване на предизвикателствата пред пазара на труда. В следващите седем 

години ще бъдат реализирани мерки, с които ще бъдат осигурени повече 

възможности за повишаване на квалификацията, знанията и уменията на заетите. 

Най-уязвимите групи в обществото - безработни, хора с увреждания, хора, живеещи 

в бедност, деца, възрастни, представители на ромската общност, ще получат 

подкрепа за пълноценно включване в икономическия и социалния живот на 

страната. 

 

Съвет за развитие на гражданското общество към МС 

 

 

В края на юли 2022 г. бе публикуван Отчет за работата на СРГО.  

След повече от 12 години дебати и планиране, през март 2022 г. правителството с премиер Кирил 

Петков конституира Съвета за развитие на гражданското общество (СРГО). Инициативата за 

стартирането на работата му бе лично на вицепремиерa Калина Константинова, която застана 

начело на Съвета. 

Български дарителски форум бе избран за член на СРГО през 2020 г. Съветът се състои от общо 14 

граждански организации, които са избрани от други граждански организации, именно със задачата 

да се осигури повече възможност за диалог и дискусии за подкрепа на гражданските инициативи в 

България.  

 

Очаква се в рамките на следващите заседания на СРГО, ако има политическа воля от страна на 

следващия редовен кабинет, да се изработи и приеме механизмът за финансиране на обществено 

полезни граждански инициативи от националния бюджет, както и да се проведат широки 

обществени консултации по уредбата за доброволчеството. 

 

По-важни актове, качени на Портала за обществени консултации 

 

1) Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на 

Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в 

Република България. 

Дата на приключване – 30.09.2022 г. 

С Постановление № 122 на Министерския съвет от 2018 г. (обн., ДВ, бр. 56 от 2018 г.) за 

изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за развитието на 

академичния състав в Република България са въведени минимални национални 

изисквания към научната, преподавателската и/или художествено-творческата или 

спортната дейност на кандидатите за придобиване на научни степени и заемане на 

академични длъжности във висшите училища и научните организации. 

https://dfbulgaria.org/wp-content/uploads/2022/08/%D0%A1%D0%A0%D0%93%D0%9E_%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-22.pdf
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2) Проект на Иновационна стратегия за интелигентна специализация (ИСИС), 2021-

2027 г. на Република България. 

Дата на приключване – 31.08.2022 г.  

Интелигентната специализация е концепция за разработване на политики за научни 

изследвания и иновации, обхванати в цялостна визия за развитието, базирано на 

териториалния капацитет и амбиции на регионите. Тази концепция съчетава 

организационен със структурен подход, като подчертава взаимодействията между местни 

и международни участници, които участват и улесняват процесите на обучение и развитие. 

 

  

 
 

 

  

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 

подкрепен по проект ACF/825 "Дарителски компас за устойчиви партньорства", който се изпълнява с 

финасновата подкрепа от Фонд Активни граждани България (www.activecitizensfund.bg) по ФМ на ЕИП 2014 - 2021. 

 

 

 
 

 

Получавате това съобщение в качеството си на представители на компании и фондации - членове и наблюдатели на 

Български дарителски форум. 
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