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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 

o Обществен съвет към КПУГВГО 

 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 на закона за ратифициране на Европейската 

социална харта (ревизирана) 

Ревизираната Европейска социална харта е международен договор, приет от Съвета 

на Европа през 1996 г. Подписана е от Република България на 21 септември 1998 г. 

в Страсбург. Хартата е ратифицирана от България със закон, приет от 38-ото 

Народно събрание. 

Хартата дава възможност за избирателно приемане на разпоредби, гарантиращи 

основни социални и икономически права, с които страните по нея могат и поемат 

ангажимент да се съобразяват. Към настоящия момент България е обвързана с 62 от 

нейните 98 разпоредби 

 

2) Проучване на тема „Нормативна рамка на доброволческата дейност в 

страните от ЕС и САЩ“ 

Проучването е разработено в рамките на Студентската програма за законодателни 

проучвания към НС. Възложител: Кристиан Вигенин, зам.председател на Народното 
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събрание. Ръководител: проф.д-р Ганета Минкова, СУ “Св.Климент Охридски“, март 

2022 г. 

Проучването обхваща 15 държави членки на Европейския съюз и по същество е 

сравнителен анализ за това как доброволчеството е регламентирано нормативно 

като дейност, основана на общ интерес. Посочени са видовете доброволчество, 

сферите, в които най-вече се дарява труд, какви са трудово-правните 

отношения между заинтересованите субекти и др. 

 

 

Обществен съвет към Комисията за прякото участие на гражданите и 

взаимодействието с гражданското общество (КПУГВГО) 

 

 

На 18 май се проведе първото заседание на новосформирания ОС към КПУГВГО. 

Бяха набелязани приоритети за работа, сред които: Закон за доброволчеството, с 

който да се регулират трудово-правни отношения, когато хората избират да 

доброволстват за обществени каузи, както и финансирането на доброволчески 

организации; промяна в ЗЮЛНЦ за възможност за провеждане на онлайн заседания 

на върховните органи за управление; финансирането на ЮЛНЦ с публични средства, 

формите за участие на гражданите и гражданскит еорганизации във формирането на 

политики. 

 

 

Министерски съвет 

 

 Новини от министерства 

o МОН: 

 10 млн.лв. за училищни автобуси за деца от селата. Десет 

милиона лева за закупуване на училищни автобуси за децата от 

населени места без детска градина или училище отпусна 

правителството. Средствата са предвидени в Закона за държавния 

бюджет за 2022 г. 

  

o МТСП: 

 До 20 000 лв. могат да получат хора с увреждания за стартиране 

на собствен бизнес. До 20 000 лв. могат да получат хора с 

увреждания за започване или развитие на собствен бизнес. 

Средствата се отпускат от Агенцията за хора с увреждания за 

покриване на разходи за учредяване на ново предприятие, 

строително-ремонтни работи, оборудване на работни места, 
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стартов минимален оборотен капитал и кратък обучителен курс за 

собственика на предприятието. За финансиране могат да 

кандидатстват хора с 50 и над 50% намалена работоспособност, 

съгласно решение на ТЕЛК или НЕЛК. Проектните предложения 

трябва да бъдат изпратени до 20 юни 2022 г. в Агенцията за хората 

с увреждания. 

 Държавата е осигурила над 30 000 свободни работни места за 

български и украински граждани. Над 30 000 свободни работни 

места за български и украински граждани, заявени от работодатели 

или по мерки за субсидирана заетост, са осигурени от 

Министерството на труда и социалната политика, Агенцията по 

заетостта и Програма „Развитие на човешките ресурси“. 

До момента служителите на бюрата по труда са консултирали над 

20 000 украинци за възможностите да започнат работа у нас. 

Проведени са над 10 трудови борси в различни градове. Попълнени 

са и доброволни анкети за тяхната професионална компетентност. 

До момента около 2400 украинци със статут на временна закрила са 

започнали работа с трудов договор. 

 

Съвет за развитие на гражданското общество (СРГО) 

 

 

СРГО вече има създадена фейсбук страница, на която се публикуват новини от 

проведените заседания.  

На 17 май се проведе заседание, на което бяха обсъдени следващи стъпки, свързани с: 

разработването на механизъм за активно взаимодействие и консултиране с гражданския 

сектор, определянето на приоритети и механизъм за финансиране на проекти на ЮЛНЦ. 

 

По-важни актове, качени на Портала за обществени консултации 

 

1) Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на 

Устройствения правилник на Агенцията за хората с увреждания - срок до 20.06.2022 г. 

Целта на изготвения проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и 

допълнение на Устройствения правилник на Агенцията за хората с увреждания е 

синхронизиране и прецизиране на разпоредбите му в съответствие със ЗХУ относно 

отпадане на дейностите по воденето и поддържането на регистъра на лицата, 

осъществяващи дейности по предоставяне и ремонт на помощни средства, 

приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания, от една 

страна и от друга, в съответствие със Закона за българския жестов език (ЗБЖЕ), относно 

дейностите по вписване в Списъка на преводачите на български жестов език и по 

заличаване от списъка, в случаите на системни нарушения, на преводач от и на български 
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жестов език. 

2) Проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на Национален 

съвет по психично здраве - срок до 18.06.2022 г. 

Реформирането на психиатричната помощ в България е част от цялостното 

преструктуриране на здравеопазването през последните години, тъй като много от 

промените в здравната система имат пряко отражение върху обслужването на психично 

болните. 

Една от главните причини за реформата е критиката в доклада на Европейската 

психиатрична асоциация за психиатричната помощ в България за 2018 г., че „българската 

система за психиатрично обслужване е „фрагментирана“, което води до липса на 

приемственост и в последна сметка до нарушаване на човешките права по смисъла на 

конвенцията на ООН за защита на правата на човека“. 

Проектът съдържа стратегически цели и конкренти дейности за постигането им. 

 

  

 
 

 

  

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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