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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 

 

1) Закон за изменение и допълнение на Закона за задълженията и договорите 

Двама представители на ПП ГЕРБ-СДС внесоха законопроект, съдържащ една 

единствена алинея за промяна на размера на дължимата законна лихва за забава. 

Съгласно предложенито, лихвата, дължима от физически лица, ще се равнява на 

основния лихвен процент на БНБ (понастоящем 0) плюс 4%, а тази от търговци 

-  основния лихвен процент на БНБ плюс 8%.  

Изменението се обосновава с променената социално-икономическа обстановка 

спрямо и анализ на редица европейски законодателства, които предвиждат различно 

третиране на търговците и гражданите. Референции се правят също така към 

Директива 2011/700/ЕС относно борбата със забавяне на плащането по търговски 

сделки, съгласно която минималната лихва за забава на търговец след да е 8% - 

обстоятелство, което се запазва в законопроекта. 

 Работа на Парламентарната комисия за прякото участие на гражданите 

и взаимодействието с гражданското общество 

https://us13.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=6068886#%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
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Предстои приемане на Доклада за дейността на Комисията за прякото участие на 

гражданите и взаимодействието с гражданското общество за периода месец януари 

– март 2022 г.  Паралелно с това на 14.04.2022 г. се очаква да бъде утвърден състава 

на Обществения съвет към Комисията. 

 

Междувременно, Министърът на младежта и спорта внесе своето становище в 

Комисията относно законопроекта за доброволчеството. Основните предложения 

са в насока приемането на мерки за закрила, аналогични на тези по Кодекса на труда, 

по отношение на малолетните и непълнолетни доброволци; изричното предвиждане 

доброволци да могат да бъдат и лица от трети държави, а не както понастоящем се 

предвижда това да са само граждани на държави-членки на ЕС; конкретизиране на 

реда, по който ще бъде създаден публичен регистър на лицата, организиращи 

доброволческа дейност, и конрола, който ще бъде осъществяван върху тези лица; 

прецизиране на отговорността, която доброволецът би носил пред трети лица за 

осъществяваната от него доброволческа дейност; срок на валидност на 

идентификационната карта на доброволеца.  

 

 

Министерски съвет 

 

 

1) Вицепремиерът Калина Константинова е определена за председател на 

Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните 

и непълнолетните 

С решение на Министерски съвет от 13.04.2022 г. вицепремиерът по ефективно управление 

Константинова застава начело на Централната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Комисията съгласно чл. 

4, ал. 1 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и 

непълнолетните е орган към Министерски съвет, който се председателства от заместник 

министър-председателя на Р България. 

2) Министерски съвет взе решение да бъде осъществен цялостен анализ на 

работните заплати в страната и изготвения Кодекс за социална подкрепа. 

Правителството прие Икономическият и социален съвет да разработи становище по 

проекта на Кодекса за социална подкрепа и да подготови анализ на тема „Анализ на 

актуалното състояние на работните заплати в България - изводи и препоръки.“ 

Изготвените становище и анализ ще подпомогнат Министерството на труда и социалната 

политика в реализирането на съответните социални политики, съгласувани в 

Споразумението за съвместно управление на Република България в периода 2021 - 2025 

г. 

https://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/2967/standpoint/13535


 

По-важни актове, качени на Портала за обществени консултации 

 

 

1) Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за 

качеството на социалните услуги - срок до 9 май 2022 г.   

Проектът предлага изцяло нова Наредба за качеството на социалните услуги, издавана на 

основание новия Закон за социалните услуги, който е в сила от 01.07.2020 г. Наредбата 

определя стандартите за качество на социалните и интегрираните здравно-социални 

услуги, както и критериите за изпълнението на тези стандарти, включително и по 

отношение на доставчиците на социални услуги. Стандартите за качество следва да са 

съобразени с вида на социалната услуга и специфичните потребности на потребителите 

на услугата. 

Стандарти се установяват по отношение на: организация и управление на социалната 

услуга; квалификация и професионално развитие на служителите, осъществяващи 

дейността по предоставянето на социалната услуга и ефективност на услугата с оглед 

постигнатите резултати за лицата, които я ползват, в отговор на потребностите им. 

В стандартите за качество са включени и минималните изисквания за броя и 

квалификацията на необходимите служители, които осъществяват дейността по 

предоставяне на различните видове социални услуги, изискванията към осъществяваната 

от служителите дейност по предоставяне на различните видове социални услуги, както и 

задълженията на доставчиците на социални услуги за осигуряване на професионално и 

кариерно развитие на техните служители. Мониторинг ще се осъществява от Агенцията за 

качество на социалните услуги. 

 

2) Проект на Постановление на Министерски съвет за приемане на Програма на 

мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни 

училища през 2022 година - срок до 13 май 2022 г.  

Програмата цели подкрепа, с държавна помощ, на деца с изявени дарби в сферата на 

науката, изкуствата и спорта. С приемането й се търси конкретизация на мерките и 

уточняване на списъка на националните и международните конкурси, олимпиади и 

състезания, за които са осигурени финансови средства за 2022 година, съгласно 

Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби. 

Програмата предвижда насърчаване на творческите, научните и спортните заложби и 

потребности на деца с изявени дарби в областта на изкуството и науката, класирани на 

първо, второ или трето място на национални, регионални или международни състезания. 

Предвижда се подпомагане на общо 1212 ученици от държавни, общински и частни 

училища с общ размер на помощта от 1.8 милиона лева, които да бъдат предоставени под 

формата на еднокрани помощи в размер на 195 лв. или месечни стипендии от 135 лв. 
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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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