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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) Законопроект за изменение и допълнение на закона за военноинвалидите и 

военнопострадалите 

Със законопроекта се разширява възможността на военноинвалидите и 

военнопострадалите да ползват специални институции за достъп до услуги. 

Увеличава се и помощта за телефонна услуга, като целта е да се засили грижата на 

държавата върху засегната група с оглед на засиления социален натиск върху тези 

членове на обществото в резултат на финансовата криза. 

Проектът отговаря на европейските стандарти и представлява принос в 

хармонизирането на българското законодателство с това на страните – членки на 

Европейския съюз.  

 Работа на Парламентарната комисия за прякото участие на гражданите 

и взаимодействието с гражданското общество 
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На днешното си заседание от 14:15 ч. Комисията ще разгледа и гласува Доклад за 

дейността на Омбудсмана на Република България през 2021 г., № 47-239-02-10, 

внесен от Омбудсмана на Република България на 31.03.2022 г. 

 

 

Министерски съвет 

 

Министерски съвет прие с Решение № 265 от 26.04.2022 г. Национален план за 

действие по заетостта през 2022 г.  

Националният план ще се изпълнява в условията на натрупан опит за стабилизиране 

функционирането на пазара на труда при променена икономическа среда вследствие на 

пандемията. НПДЗ-2022 ще допринесе за постепенното достигане до 2030 г. на 

определените с цел изпълнение на Европейския стълб за социалните права нови цели на 

България за заетостта, уменията и намаляването на бедността. 

 Новини от министерства 

o МТСП: 

 Нови общини и хора със статут на временна закрила могат да 

бъдат подкрепени с топъл обяд. Услугата за предоставяне на 

топъл обяд на хора от уязвимите групи се удължава до 31 юли. Към 

момента тя се предоставя на над 53 000 самотноживеещи 

възрастни, хора с увреждания и с доходи под линията на бедност в 

189 общини. 

С удължаването на услугата ще се даде възможност към нея да се 

включат и нови общини, които могат да подадат проектите си до 3 

юни 2022 г. Топъл обяд ще могат да получат украински граждани и 

други хора със статут на временна закрила. Всички изменения са 

публикувани на сайта на Агенцията за социално подпомагане. 

 Общо 9150 безработни ще започнат работа по регионални 

програми за заетост. МТСП отправи покана към Комисиите по 

заетост към областните съвети за развитие за тяхното 

разработване. През тази година  се очаква чрез тях да се разкрият 

9150 работни места за безработни младежи, хора над 50-годишна 

възраст, хора с увреждания, продължително безработни и с ниска 

квалификация. В програмите ще могат да участват работодатели 

не само от публичния, но и от частния сектор. Крайният срок за 

кандидатстване е 20 май. 

 Промени в Закона за социалното подпомагане гарантират по-

добра закрила за хората от уязвимите групи. Размерът на 

социалните помощи ще се определя в зависимост от линията на 

бедност в страната и няма да бъде обвързан с гарантирания 

минимален, както е в момента. Това предвижда проект за промени 

в Закона за социалното подпомагане, подготвен от МТСП, който 

https://www.parliament.bg/bg/ns_acts/ID/164093
https://www.parliament.bg/bg/ns_acts/ID/164093
https://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1518
https://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1518
https://www.mlsp.government.bg/novi-obshchini-i-khora-ss-statut-na-vremenna-zakrila-mogat-da-bdat-podkrepeni-s-topl-obyad
https://www.mlsp.government.bg/novi-obshchini-i-khora-ss-statut-na-vremenna-zakrila-mogat-da-bdat-podkrepeni-s-topl-obyad
https://www.mlsp.government.bg/novi-obshchini-i-khora-ss-statut-na-vremenna-zakrila-mogat-da-bdat-podkrepeni-s-topl-obyad
https://www.mlsp.government.bg/obshcho-9150-bezrabotni-shche-zapochnat-rabota-po-regionalni-programi-za-zaetost
https://www.mlsp.government.bg/obshcho-9150-bezrabotni-shche-zapochnat-rabota-po-regionalni-programi-za-zaetost
https://www.mlsp.government.bg/promeni-v-zakona-za-sotsialnoto-podpomagane-garantirat-po-dobra-zakrila-za-khorata-ot-uyazvimite-grupi
https://www.mlsp.government.bg/promeni-v-zakona-za-sotsialnoto-podpomagane-garantirat-po-dobra-zakrila-za-khorata-ot-uyazvimite-grupi


 

беше одобрен от правителството. Законодателните промени ще 

гарантират, че много по-голям брой нуждаещи се - деца, възрастни, 

хора с увреждания, безработни и техните семейства, ще могат да 

получат подкрепа от държавата. Размерът на получаваните от тях 

помощи ще се увеличи. 

 

Съвет за развитие на гражданското общество (СРГО) 

 

 

На 10.05.2022 г. бе проведена среща със заместник-министъра на финансите г-н Ивайло 

Яйджиев по темата за допустимост на гражданските организации до финансиране по 

оперативните програми в следващия програмен период, както и възможни механизми за 

финансиране на проекти на граждански организации с публични средства съгл. ЗЮЛНЦ и 

Правилника за работа на СРГО. 

Осбъдените въпроси обхващат: предприемане на стъпки за намаляване на 

административната тежест за ЮЛНЦ (банкови гаранции, авансови плащания) в 

процедурите по кандидатстване за публично финансиране и изпълнение на проекти; 

разработване на механизъм за мониторинг и контрол с прякото участие на ГО при 

изпълнението на проекти по Плана за възстановяване и устойчивост; преформатиране на 

програмни мерки по Оперативната програма "Добро управление" за насочване на 

финансов ресурс към услуги и хуманитарна помощ за пострадалите от войната украински 

граждани в България.   

 

По-важни актове, качени на Портала за обществени консултации 

 

1) Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на Програма за 

изграждане на нови и ремонт на съществуващи спортни площадки в държавните и 

общинските училища - срок до 30.05.2022 г. 

Проектът на решение е подготвен на основание чл. 1, ал. 5, т. 2.7. от Закона за държавния 

бюджет на Република България за 2022 г., съгласно който са предвидени 15 000 000 лв. за 

изграждане на нови и ремонт на съществуващи спортни площадки. 

Необходимостта от програмата е продиктувана от ниските нива на физическа активност 

сред децата и подрастващите, които са тревожни и стават предмет на все по-голямо 

безпокойство за органите, формиращи политиките за насърчаването на физическата 

активност и подкрепата за здравословния начин на живот сред подрастващите, на 

европейско ниво. 

2) Проект на ПМС за приемане на Устройствен правилник на Министерството на 

младежта и спорта и Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване 

на допълнителни разходи по бюджета на ММС за 2022 г. - срок до 13.05.2022 г. 

В проекта на акт се предлага нова структура на Министерството на младежта и спорта, с 

която се прецизират  функциите на отделните дирекции в съответствие с правомощията на 
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министъра в качеството му на орган, провеждащ държавната политика в системата на 

физическата активност, физическото възпитание, спорта, спортно-туристическата дейност, 

както и в областта на младежките дейности. 

3) Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2009 г. - срок до 

05.06.2022 г. 

Предложените промени в настоящия проект на наредба са изготвени в две насоки: 

1. Създаване на условия и ред в подзаконовата нормативна уредба за заплащане от 

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) на помощни средства, приспособления, 

съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания, както и сключването на 

индивидуални договори по чл. 45, ал. 16 от ЗЗО с лицата, осъществяващи дейности по 

предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински 

изделия за хората с увреждания, регистрирани като търговци и вписани в регистъра на 

лицата, осъществяващи дейности по предоставяне и ремонт на помощни средства, 

приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания; 

2. Прецизиране на реда, касаещ заплащането от НЗОК на лекарствени продукти за 

домашно лечение на територията на страната, както и на лекарствени продукти, прилагани 

в болничната медицинска помощ и заплащани от НЗОК извън стойността на оказваните 

медицински услуги (това са лекарствени продукти, предназначени за лечение на 

онкологични заболявания и лекарствени продукти, прилагани при животозастрашаващи 

кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени 

коагулопатии). 

 

  

 
 

 

  

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. 
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