
 

21 - 28 април 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 

 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 Закона за данък върху добавената 

стойност 

Представители на управляващата коалиция внесоха законопроект за изменение и 

допълнение на Закона за данък върху добавената стойност. Предложенията се 

концентрират върху завишаване на прага, над който икономическите субекти следва 

да се регистрират по ДДС от 50 000 лв. на 100 000 лв. Обосновка за това е растящата 

икономическа несигурност в страната и нуждата от стимули за микро- и малките 

предприятия. 

 Работа на Парламентарната комисия за прякото участие на гражданите 

и взаимодействието с гражданското общество 

На 21.04.2021 г. се проведе заседанието на Парламентарната комисия, на което бе 

приет състава на Обществения съвет, действащ към комисията, в съотвените сфери 

на компетентност: 

https://us13.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=6072706#%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=6072706#%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=6072706#%D0%A1%D0%A0%D0%93%D0%9E
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1. Ива Таралежкова -  Развитие на гражданското общество; 

2. Надя Шабани, Стефан Петров, Бойко Станкушев  - Правни въпроси и борба 

с корупцията; 

3. Георги Милков - Правосъдие, вътрешна сигурност, обществен ред и 

отбрана; 

4. Йоанна Колева -  Социална политика и пазар на труда; 

5. Ивайло Търнев - Здравеопазване; 

6. Галя Маринова - Образование и наука; 

7. Теодора Бакърджиева и Гергана Куцева - Дарителство и донорство; 

8. Нонка Матова - Култура; 

9. Мирослав Цеков- Физическо възпитани, спорт, младежки въпроси и 

политики; 

10. Данита Заричинова - Екология и околна среда; 

11. Теодор Дойчев - Земеделие и здравословен начин на живот; 

12. Илияна Николова  и Мария Маринова - Регионално и местно развитие; 

13. Вълко Станев - Транспорт и безопасност на придвижването; 

14. Соня Владимирова - Права на хората с увреждания и хора от уязвими 

групи; 

15. Радослав Стоянов-Защита правата на човека и борба с дискриминацията; 

16.  Валерия Георгиева -  Защита правата на децата; 

17. Владимир Сотиров и Петър Бучков - Международни въпроси; 

18. Сара Перин - Етническите въпроси и миграцията; 

19. Зорница Кусерова- Електронно управление и информационни 

технологии; 

20. Светла  Костадинова – Икономическо развитие, иновации, финанси и 

туризъм. 

На заседанието бе гласувана Ива Таралежкова за председател на Обществения 

съвет. Редом с това бе приет и доклада за дейността на Комисията за прякото 

участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество за периода 

месец януари – март 2022 г. 

 

Комисията отправя покана и за заявяване на участие за областите по 

компетентност: Политиките за българите в чужбина. 

Неправителствените организации, желаещи да участват в избора, следва да 

отговарят на критериите, определени в чл.3 и 5 от Правилата.Заявлението за участие 

и придружаващите го документи се подават в срок до 13 май 2022 г. 

 

 

Министерски съвет 

 



 

1) Министерски съвет прие изплащането на 26 850 евро обезщетения по осем жалби 

пред Европейския съд по правата на човека 

Средствата са предвидени за сключването на приятелски споразумения с 

жалбоподателите по 8 дела срещу България пред Европейския съд по правата на човека 

за нарушени права относно лошите санитарно-битови условия в затворите и арестите. 

 

Съвет за развитие на гражданското общество (СРГО) 

 

 

Планираното заседание на СРГО на 19 април 2022 г. бе отложено поради посещението на 

външния министър на Украйна в страната ни и възникналите, във връзка с визитата му, 

ангажименти на председателя на Съвета г-жа Константинова. 

 

Предстоящи планирани срещи: със заместник-министъра на финансите г-н Ивайло 

Яйджиев по темата за оперативните програми и гражданските организации, както и с 

представители на дирекция „Бюджет и финанси“ и на дирекция „Правна“ за обсъждане на 

идеите на СРГО за финансов механизъм за подкрепа на обществено-значими проекти на 

юридически лица с нестопанска цел. 

 

По-важни актове, качени на Портала за обществени консултации 

 

 

1) Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за 

оценяване на резултатите от обучението на учениците - срок до 30.05.2022 г. 

Във връзка с приключването на обучението на първия випуск ученици, обучавани по реда 

и при условията на Закона за предучилищното и училищното образование и в резултат на 

постъпили въпроси и предложения от директори на училища и от регионалните управления 

на образованието се налага приемането на проекта на Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба № 11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците. 

Промените са в три основни посоки: 

1. Изменения, насочени към продължаващо облекчаване на административната 

тежест и улесняване на процесите в училищното образование 

2. Хармонизиране на текстове и еднозначно уреждане на елементи, засягащи 

изпитванията и изпитите в  процеса на обучение 

3. Хармонизиране и прецизиране на текстове, засягащи признаването на обучение в 

училище на чужда държава 

 

  

https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6792
https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6792


 
 

 

  

 

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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