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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 общeство (СРГО) 

 По-важни актове, качени на Портала за обществени консултации 

 

Народно събрание 

 

1) Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда 

Десет от тринадесетте представителя на ПГ на партия "Възраждане" внесоха 

законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда. С него се предвижда 

предоставянето на работничките/служителките на допълнителен ден платен 

годишен отпуск за всяко дете до 18-годишна възраст, но не повече от общо 

допълнителни четири дни платен годишен платен отпуск. Този отпуск се предлага да 

не може да бъде компенсиран с парично обезщетение и да следва да бъде ползван 

по всяко време по желание на служителката. Законопроектът предвижда редом с това 

възможност това право да може да бъде ползвано от бащата или от 

настойник/попечител. 

 Работа на Парламентарната комисия за прякото участие на гражданите 

и взаимодействието с гражданското общество 

Заседанието на Парламентарната комисия, насрочено за 14.04.2022 г. бе отложено 

за 21.04.2022 г. В дневния му ред е включено приемането на доклада за дейността 
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на Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското 

общество за периода месец януари – март 2022 г. и утвърждаването на състава на 

Обществения съвет към Комисията. 

 

Междувременно, Омбудсманът внесе своето становище в Комисията 

относно законопроекта за доброволчеството. Принципно застъпената позиция е 

на подкрепа за закона като крайно необходим с оглед увеличаващия се брой бежанци 

и продъолжаващата пандемия. Паралелно с това се отправят предложения за: 

 предвиждане на повече стимули за доброволците; 

 задължение на организатора на доброволческа дейност за информиране за 

безкористната цел на доброволчеството, но и за възможните рискове и 

опасности за здравето и живота на доброволеца; 

 възстановяване на инцидентно възникналите разходи в тежест на 

доброволеца; 

 регистрирането и на лицата, извършващи доброволчество краткосрочно, и на 

корпоративното доброволчество. 

 

 

Министерски съвет 

 

1) Министерски съвет прие актуализация на Националната програма за реформи на 

Р България за 2022 г. 

Министерският съвет прие актуализация на Националната програма за реформи (НПР) за 

2022 г., изготвена в рамките на Европейския семестър и временно адаптирана спрямо 

Механизма за възстановяване и устойчивост. 

Акцентът в актуализирания документ е поставен върху областите от Националния доклад 

от 2020 г. и върху напредъка в адресирането на Специфичните препоръки на Съвета на 

ЕС от 2020 г. Това се налага поради обстоятелството, че през 2021 г. Европейската 

комисия не предложи специфични препоръки по отношение на структурните политики и 

докладите по страни за 2021 г. не бяха изготвени. 

Актуализираната програма се фокусира върху изпълнението на мерките, адресиращи 

специфичните препоръки на Съвета от 2020 година. В документа е представен и преглед 

на напредъка по Целите за устойчиво развитие на ООН. 

2) Приет е доклад за изпълнението на Плана за действие за 2022 година с мерките, 

произтичащи от членството ни в ЕС към 31 март 

От общо 113 мерки към 31 март 2022 г. са изпълнени 53 мерки, като оставащите 60 

неизпълнени мерки съставляват 53,1% неизпълнение. В края на месеците януари и 

февруари процентът неизпълнени мерки беше съответно 79,8% и 66 %. 

Общо 52 мерки от Плана за 2022 г. са свързани с 49 стартирали процедури по чл. 258 от 

Договора за функционирането на Европейския съюз за неизпълнение на задълженията, 

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


 

произтичащи от правото на ЕС. От тези 52 мерки 41 са неизпълнени към 31 март, а по 11 

все още не е настъпил срокът за изпълнение. Неизпълнението на тези 41 мерки 

представлява забавяне в изпълнението на ангажиментите по 44 от откритите процедури. 

В Приложение № 2 към доклада са посочени 17 директиви на Европейския съюз в 

областта на Вътрешния пазар (Single Market Scoreboard) със срок за въвеждане до края 

на месец май 2022 г., като на 14 от тях срокът за въвеждане е бил до 30 ноември 2021 г. 

Независимо от високия дефицит (1.7 %) при въвеждането на директивите в областта на 

Вътрешния пазар, в рамките на първите три месеца на 2022 г. са въведени 16 директиви 

в областта на Вътрешния пазар. В тази връзка ще продължи осъществяването на засилен 

текущ мониторинг в рамките на координационния механизъм по въпросите на ЕС на 

заложените междинни срокове за изпълнение на мерките в Плана за действие за 2022 г. 

 

Съвет за развитие на гражданското общество (СРГО) 

 

 

Както знаете, Съветът за развитие на гражданското обещство (СРГО) бе конституиран на 

16 февруари 2022 г. с решение на Министерски съвет. 

 

СРГО е консултативен орган към МС за разработването и провеждането на политики за 

подкрепа на развитието на гражданското общество. Съставът му за първите три години от 

създаването му включва представители на граждански организации, избрани съгласно 

специална процедура в периода 20 февруари - 17 юни 2020 г. Български дарителски 

форум, фондация "Работилница за граждански инициативи", фондация "Светът на Мария" 

и фондация "Български фонд за жените" са сред 14-те избрани. Председател на Съвета е 

заместник министър-председателят по ефективното управление - г-жа Калина 

Константинова. Водеща експертна и координационна роля в СРГО има и Красимира 

Величкова в качеството ѝ на съветник на г-жа Константинова.   

 

От началото на месец март 2022 г. СРГО започна интензивна работа. Заседания се 

провеждат на всеки две седмици. Първите задачи на Съвета бяха свързани със 

структуриране на процес за координация на подкрепата за справяне с кризата, вследствие 

на войната в Украйна. Бе създадена работна група с участието на над 40 граждански 

организации за пряк диалог с институциите в търсене на ефективни решения. 

 

Паралелно, СРГО работи и по определяне на приоритети за работа, както и по 

разработване на конкретни механизми за подобряване взаимодействието между 

институциите и НПО сектора и насърчаването на проекти с обществено значение на ЮЛНЦ 

за осъществяване на общественополезна дейност. 

 

Предстои публикуване на интернет страница на СРГО, където ще могат да се проследяват 

всички заседания, както и решения и продукти от работата на Съвета. 

https://saveti.government.bg/web/cc_1902/1


 

По-важни актове, качени на Портала за обществени консултации 

 

 

През седмицата не бяха публикувани съществени актове за публично обсъждане в 

сферите, попадащи в този мониторинг. 

 

  

 
 

 

  

 

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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