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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 

 По-важни актове, качени на Портала за обществени консултации 

 

Народно събрание 

 

 

В периода няма законопроекти, внесени от народни представители, които да попадат 

в обхвата на мониторинга. 

 Работа на Парламентарната комисия за прякото участие на гражданите 

и взаимодействието с гражданското общество 

ПРОТОКОЛ от проведеното заседание на 24.03.2022 г., на което Калина 

Константинова - заместник министър-председател по ефективното управление, 

представи работата на Съвета за развитие на гражданското общество в качествотво 

ѝ на председател. Има приложен и видео запис на цялото заседание.   

 

 

Министерски съвет 

 

https://us13.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=6065322#%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%20%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://us13.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=6065322#%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://us13.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=6065322#%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/2967/steno/6657


 

1) Министерски съвет одобри актуализираният Национален план за възстановяване 

и устойчивост: 

С Решението се възлага на заместник министър-председателя по еврофондовете и 

министър на финансите Асен Василев да представи Плана на ЕК. Той се упълномощава да 

подпише финансово споразумение и оперативно споразумение с ЕК след решението на 

Съвета на ЕС за одобряване на плана. 

Планът за възстановяване и устойчивост е на обща стойност около 13,52 млрд. лв., от 

които около 12,26 млрд. лв. е финансирането от грантове по Механизма за 

възстановяване и устойчивост на ЕС. Срещу това са заложени 57 инвестиции и 47 

реформи в 12 сфери. Планът полага основите за зелена и цифрова трансформация на 

икономиката, като в него бяха засилени мерките по отношение на зеления преход, които 

вече съставляват над 53% от общите предвидени разходи, и на дигитализацията, където 

ще бъдат насочени над 23% от средствата. Най-съществените подобрения на Плана в 

резултат на коментарите на ЕК и с оглед съответствието му с изискванията на Регламент 

(ЕС) 2021/241 бяха направени в компонентите „Нисковъглеродна икономика“ и 

„Транспортна свързаност“. Промените бяха представени на обществени обсъждания през 

февруари 2022 г., пред Народното събрание през март 2022 г. и публикувани на 

страницата на nextgeneration.bg също през март 2022 г. 

Целият план е качен и на официалния сайт: https://www.nextgeneration.bg/14, където 

могат да бъдат намерини и конкренти проекти, залегнали в плана за подкрепа. 

 

2) Министерски съвет взе решение 6 млн. лева да бъдат отпуснати за изграждането 

на градини и учебни корпуси: 

Средствата ще бъдат добавени към бюджета на МОН и са за продължаване на 

реконструкциите и изграждането на модерни пристройки и нови учебни корпуси в 33 

детски градини и училища в страната. Програмата на МОН цели да се подобри 

материалната база в повече образователни институции. Успоредно с това се работи за 

намаляване на недостига на свободни места в яслите и детските градини и за успешното 

включване на четиригодишните в системата на предучилищното образование. 

Благодарение на новопостроените учебни сгради и корпуси повече училища ще могат да 

преминат към едносменен режим на обучение. 

 

3) Министерски съвет взе решение да бъде предоставена помощ на Правителството 

на Украйно под формата на средства за индивидуална защита: 

Министерският съвет на Република България прие решение за предоставяне 

безвъзмездно на правителството на Украйна на помощ за защита на нейните граждани, 

представляваща средства за индивидуална защита (каски и бронежилетки). 

 

По-важни актове, качени на Портала за обществени консултации 

 

1) Проект на Закон за изменение и допълнениен на Кодекса на труда - срок до 3 

май 2022 г.   

https://www.nextgeneration.bg/14
https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6679
https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6679


През изминалата седмица бе публикуван Проект на Закон за изменение и допълнение на 

Кодекса на труда, на разположение за обществено обсъждане до 03.05.2022 г. 

Основното изменение се състои в предвиждането на възможност за ползване на отпуск в 

размер на 2 месеца, за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от баща (осиновител). 

Правната възможност на бащата е предвидена като самостоятелно право и се реализира 

доколкото не е ползван подобен отпуск. 

Отделно това се имплементират Директива 2019/1152/ЕС и Директива 2019/1158/ЕС, чрез 

които се цели работникът и служителят да има право да поиска изменение на трудовото си 

правоотношение с цел съвместяване на личния и професионалния живот и/или да поиска 

форма на заетост с по-предвидими и сигурни условия на труд, когато съществува такава. 

 

2) Проект на Наредба за условията и реда за финансиране на проекти по национални 

програми за младежта - срок до 18 април 2022 г.  

С проектната Наредба се цели да се отстранят несъвършенствата и непълнотите в 

съществуващата нормативна уредба, както и да се прецизират разпоредбите с цел 

практическото им прилагане. 

Предвидена е нова електронна платформа за кандидатстване и отчитане на проекти по 

национални програми за младежта, която ще отговори на нуждите от дигитализация на 

дейностите, свързани с администрирането на програмите. 

С приемането на Наредбата би се разрешил проблемът, свързан с недостатъчния обхват 

в дейности и услуги на младежи от малки населени места и селски райони. Предвижда се 

разширяване на кръга от допустими бенефициери по програмите за младежта, а именно – 

общини с население до 10 хил. души и училища, функциониращи на територията на общини 

с население до 15 хил. души. 

Нещо повече, ще се създаде възможност да се увеличи обхватът на младите хора, които 

ще получат подкрепа от държавата и ще се отговори на предизвикателствата, които стоят 

пред младежката общост, като: отрицателни демографски тенденции, ранно отпадане от 

образователната система, ниско качество на образованието извън големите градове в 

страната, увеличаващ се дял на младежката безработица, слаба интеграция на младите 

хора от малцинствените общности, живеещи предимно в малки населени места в страната 

и др. 

 

3) Проект на Решение на Министерския съвет за издаване на държавна гаранция за 

2022 г. по Закона за кредитиране на студенти и докторанти - срок до 05 май 2022 г.  

С проекта на Решение се предлага издаването на държавна гаранция до 40 млн. лв. по 

Закона за кредитиране на студентите и докторантите (ЗКСД) за 2022 г. за новоотпуснатите 

кредити през съответната бюджетна година. 

Договорените кредити по реда на ЗКСД са гарантирани от държавата до тяхното пълно 

погасяване. Основната цел на кредитирането на висшето образование е осигуряването на 

финансова подкрепа за студентите и докторантите, които не са в състояние да покрият 

разходите си за обучение във висшите училища. 

Финансовата подкрепа се изразява в гарантиране на главницата и лихвите по кредитните 

задължения на студентите и докторантите. 

https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6682
https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6682
https://strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6730
https://strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6730
https://strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6701
https://strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6706


 

Съобразно изискванията на Закона за кредитиране на студенти и докторанти министърът 

на образованието и науката участва в преговорите за издаване на държавни гаранции по 

този закон и подписва от името на правителството споразуменията за издаване на 

държавна гаранция с банките, въз основа на Решението на Министерския съвет. 

Държавата има сключени типови договори за кредитиране на студенти и докторанти с 

осем банки. 

 

4) Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на Национална програма 

„Фонд „Стефан Стамболов" - срок до 09 май 2022 г. 

Програмата е планирана в изпълнение на Закона за висшето образование и Стратегията 

за развитие на висшето образование в Република България 2021 – 2030 година и е 

свързана с усилията за подобряване на икономическото развитие на страната и 

подпомагане на младежите с доказан образователен потенциал чрез осигуряване на 

достъп до водещи чуждестранни висши училища, както и последващото прилагане на опита 

им в България и популяризиране на положителния им пример. 

Срокът на новия фонд е тригодишен, като всяка година за стипендии ще се отпускат по 2 

млн. лв. Първите магистратури в топ университети в чужбина ще бъдат финансирани още 

от академичната 2022/2023 г.  Ще бъдат проведени три кампании за подбор на кандидати, 

като във всяка от тях ще бъдат одобрени по 10 студенти. 

Може да прочетете повече ТУК. 

 

  

 
 

 

  

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. 

 

Our mailing address is: 

Bulgarian Donors' Forum 

4B, Leonardo Da Vinci Str. 

https://strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6700
https://strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6700
https://strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6734
https://strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6734
https://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=28238
https://www.activecitizensfund.bg/
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