
 

30 юни - 7 юли 2022 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: 

 Народно събрание 

o Обществен съвет към КПУГВГО 

 Министерски съвет 

 По-важни актове, качени на Портала за обществени консултации 

 

Народно събрание  

 

1) Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс 

През последните няколко години в обществото се заговори за необходимостта от 

специални мерки за справяне с нерегламентираното използване на отрови и отровни 

примамки. За ограничаване и предотвратяване на противозаконното използване 

на  отрови в дивата природа още 2017 г. работят редица природозащитни 

организации, отговарящи за възстановяване на защитените видове в защитените 

територии и зони от „Натура 200“. Тези престъпления следва да се възприемат за 

деяния  с висока степен на обществена опасност, тъй като създават опасност  или 

причиняват вредни последици, като смърт на диви животни и увреждане на околната 

среда, а е възможно да създават и опасност за живота и здравето на хората, и 

съответно се налагат изменения в НК, за да се противодейства по-ефективно срещу 

тези незаконни действия/ посегателства срещу дивата природа.  

 

2) Законопроект за допълнение на Закона за закрила и развитие на културата 

В Министерство на културата е започнал процес за изработване на регистър на 

професионалните артисти и други специалисти в областта на културата, чрез който 
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да се идентифицират практикуващите в сферата на културата лица. Като 

дългосрочна цел регистърът се очаква да послужи като инструмент за придобиване 

на статус. Статусът на артистите би могъл да бъде аргумент за покриване на 

осигурителни рискове и данъчни облекчения, които следва да бъдат изготвени 

съвместно с експерти от МФ, НОИ и НАП (по пример на други професионални 

регистри като тези на адвокати, архитекти, земеделски производители). Логиката на 

професионалните регистри е, че вписването в тях дава право на упражняване на 

дадена професия, тъй като вписването е гаранция за стандарт на качество на 

предлаганите услуги. По този начин професионалната общност ще има възможност 

да се саморегулира - да дава преференции на своите членове, като може да получи 

част от парите за това от държавата или от различни фондове.  

 

3) Законопроект за ратифициране на споразумението за финансиране по 

механизма за възстановяване и устойчивост между Европейската комисия и 

Република България  

Целта на Споразумението за финансиране е да се определят правата и 

задълженията между страните и условията, приложими към финансовото участие, 

предоставено с оглед на  задоволителното изпълнение на етапите и целите на 

реформите и инвестициите от България, съгласно решението за изпълнение на 

Съвета за одобряване на оценката на Плана за възстановяване и устойчивост. 

 

4) Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между 

Правителството на Република България и Европейската банка за 

възстановяване и развитие относно подкрепа за изпълнение на проекти, 

финансиране чрез европейските фондове за периода 2021-2027 г., включително 

Плана за възстановяване и устойчивост 

Целта на Меморандума е да се осигури основата за сътрудничество с Европейската 

банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) по Европейските фондове за програмен 

период 2021-2027 г. След подписване на Меморандума с ЕБВР ще могат да бъдат 

сключвани двустранни споразумения за техническа помощ въз основа на Образец на 

Споразумение за предоставяне на подкрепа за проекти с ЕБВР, който е приложение 

към Меморандума. В него са обобщени потенциалните сфери, в които ЕБВР ще 

осигурява техническа помощ по ЕСИФ, а именно: подобряване на 

конкурентоспособността на частния сектор, подкрепа за изпълнение на 

инфраструктурни проекти, подкрепа за реформи и декарбонизация на енергийния 

сектор, финансови инструменти, подготовка и изпълнение на реформи в публичния 

сектор. 

 

 

Обществен съвет към Комисията за прякото участие на гражданите и 

взаимодействието с гражданското общество (КПУГВГО) 
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Заседание на 07 юли 2022, 14:15  

 

1. Представяне на приоритетните теми за работа до края на календарната 2022 г. на Обществения 

съвет към Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското 

общество. 

2. Представяне, обсъждане и гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за 

достъп до обществена информация, № 47-202-01-28, внесен от Министерския съвет на 02.06.2022 г. 

3. Разни. 

  

 

Министерски съвет 

 

  

 Новини от министерства 

o МОН: 

 До 3000 лева на месец за млади учени и постдокторанти - До 3000 лева 

месечно могат да получат млади изследователи в български висши 

училища и научни организации. Парите се осигуряват по Национална 

програма „Млади учени и постдокторанти – 2“, чийто първи етап започва 

днес. С общо 7,5 млн. лв. ще бъдат подпомогнати изследователи в 

началото на тяхното кариерното развитие в 25 държавни висши училища, 

Българската академия на науките, Селскостопанска академия, 

Военномедицинска академия, Националния център по заразни и паразитни 

болести и Националния институт по метеорология и хидрология. Това е 

половината от целия бюджет на програмата, а периодът ѝ на изпълнение е 

от 2022 г. до 2025 г. 

 153 работодатели ще сключват договори със студенти, държавата ще 

плаща следването - 153 работодатели ще могат да сключват договори със 

студенти през академичната 2022/2023 година, реши правителството. 

Компаниите ще осигурят работно място на бъдещите висшисти след 

успешното им завършване. Младите хора се задължават да работят във 

фирмите след дипломирането си. Междувременно държавата ще покрива 

разходите за следването им. Целта на финансовата подкрепа е да се 

подобри връзката между висшето образование и потребностите на 

икономиката и да се стимулира обучението във важни за развитието на 

страната специалности, където има недостиг на висококвалифицирани 

кадри. Работодателите в списъка, одобрен от кабинета, са предложени от 

седем министри - на икономиката и индустрията, на здравеопазването, на 

енергетиката, на регионалното развитие и благоустройството, на 

земеделието, на транспорта и съобщенията и на околната среда и водите. 

Министърът на здравеопазването е предложил списък с 53 болници 

(държавни и частни) със заявен недостиг на медицински 

сестри. Останалите министерства са включили в предложенията си частни 

и държавни дружества от цялата страна.   
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 Изследователските университети ще се финансират през фонд 

„Научни изследвания“ - Финансирането на изследователските 

университети, планирано в Националния план за възстановяване и 

устойчивост (НПВУ), ще минава през фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) към 

Министерството на образованието и науката (МОН). Това предвижда 

решение на Министерския съвет. В НПВУ са предвидени почти 240 млн. лв., 

които трябва да влязат в изследователските висши училища до края на 

2026 г. За целта всеки от тези университети трябва да представи 

четиригодишна стратегическа научно-изследователска и иновационна 

програма за развитие. ФНИ ще организира преглед и оценка на тези 

програми от независими оценители, ще сключи договорите с висшите 

училища от името на държавата и ще контролира реализацията на приетите 

стратегически програми. 

o МТСП 

 Намаляване на детската бедност и подкрепа на децата и техните 

семейства - На последното заседание на Комитета за наблюдение на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ е одобрена 

операция „Бъдеще за децата“. Основната й цел е да предостави услуги за 

ранно детско развитие, които включват семейно консултиране, ранна 

интервенция за деца с увреждания и затруднения в развитието. Проектът 

ще се финансира по Програма „Развитие на човешките ресурси“ (2021-

2027 г.). 

 

По-важни актове, качени на Портала за обществени консултации 

 

1) Проект на Стратегия за превенция на престъпността (2021-2030 г.) 

срок на приключване - 29.07.2022 г.  

Проектът на Стратегия за превенция на престъпността (2021-2030 г.) е разработен от 

междуведомствена работна група, създадена от министъра на вътрешните работи, по 

инициатива на Националния съвет по превенция на престъпността. Стратегията за 

превенция на престъпността е дългосрочен документ за единно планиране, координиране 

и контрол на политиката за превенция на престъпността, осъществявана от държавните 

институции в сътрудничество с всички заинтересовани страни (научни институти, 

университети, неправителствени организации, бизнес организации и граждани). 

Международният опит доказва, че превенцията е най-ефективният способ за 

противодействие на престъпността. Чрез нея се постига намаляване на престъпността и на 

разходите за нейното противодействие, повишаване на сигурността на гражданите и на 

доверието им в способността на правозащитните органи да защитят правата и законните 

им интереси. Тя се реализира чрез осъществяване на целенасочени и активни политики в 

областта на икономиката, правото, образованието, културата и останалите области от 

социалния живот, за създаване на обстановка и условия, подпомагащи противодействието 

на престъпността. Дейностите, заложени в настоящата стратегия е предвидено да се 

финансират от държавния бюджет, чрез бюджетите на съответните институции, от 

финансови инструменти на ЕС, от общинските бюджети при изпълнението на конкретни 
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мерки и инициативи, както и чрез финансиране на тематични проекти и програми от други 

източници. 

 

2) Проект на Постановление за допълнение на Постановление № 283 на МС от 

19.08.2021 г. за приемане на Списък на професионалните направления и защитени 

специалност по чл. 95, ал. 7. Т. 8 от Закона за висшето образование 

срок на приключване 01.08.2022 г. 

С Постановление № 283 на Министерския съвет е приет Списък на професионални 

направления (ПН) и защитени специалности по чл. 95, ал. 7, т. 8 от Закона за висшето 

образование, по които обучаваните в тях студенти ще бъдат освобождавани от такси за 

обучение. Това ще допринесе за повишаване на интереса към обучение в тях, като целта 

е подготовката на висококвалифицирани специалисти за нуждите на тези стопански 

отрасли, в които се наблюдава недостиг на кадри на пазара на труда. Предложеният проект 

на акт за допълнение на Постановление № 283 от 2021 г. на МС ще обхване общо 35 

студенти в първи курс на обучение по специалностите от ПН 5.9. „Металургия“ за ОКС 

„магистър“ след придобита ОКС „бакалавър“, които ще бъдат приети през учебната 

2022/2023 г. в Химикотехнологичния и металургичен университет - София. 

  

3) Проект на  Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2016 г. за 

информацията на документите за системата на предучилищното и училищното 

образование 

срок на приключване - 03.08.2022 г. 

Проектът на акт е изготвен във връзка с настъпили нормативни изменения и внедряване 

на Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното 

образование (НЕИСПУО). Очакваните резултати от предлаганите промени са: 

 създаване на яснота и ред при първоначалното разпределяне на образователните 

акаунти; 

 подаване на актуални, точни и коректни данни с оглед финансирането на 

институциите; 

 създаване на единна информация за децата/учениците за целия период на 

предучилищно и училищното образование; 

 регламентиране на осигуряване на достъпа на учениците до образователния 

домейн на МОН; 

 подобряване на процесите по водене и съхраняване на документите в системата 

на предучилищното и училищното образование. 

4) Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за екстрадицията и 

Европейската заповед за арест  

срок на приключване 03.08.2022 г. 

С предложените промени Република България ще изпълни изискванията на Рамково 

решение 2002/584/ПВР на Съвета от 13 юни 2002 г. относно европейската заповед за арест 

(ЕЗА) и процедурите за предаване между държавите членки, изменено с Рамково решение 

2009/299/ПВР от 26 февруари 2009 г. за изменение на Рамкови решения 2002/584/ПВР, 

2005/214/ПВР, 2006/783/ПВР, 2008/909/ПВР и 2008/947/ПВР, с което се укрепват 

процесуалните права на лицата и се насърчава прилагането на принципа за взаимно 
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признаване на решения, постановени в отсъствието на заинтересованото лице по време 

на съдебния процес. В резултат на предложените промени Република България ще 

отговори и на критиката на ЕК за липса на въвеждане на изискванията на чл. 5 от Директива 

2012/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно правото на 

информация в наказателното производство (процедура за нарушение № 2021/2098). 
 

  

 
 

 

  

 

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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