
 

8 юли - 21 юли 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 

o Обществен съвет към КПУГВГО 

 Министерски съвет 

 По-важни актове, качени на Портала за обществени консултации 

 

Народно събрание  

 

1) Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс.  

Целта на настоящата законодателна промяна е да се постигне именно това, че 

съставът на Централната избирателна комисия да отразява актуалните политически 

нагласи на обществото, обективирани в резултатите от последните парламентарни 

избори, като този принцип се запази и занапред и съставът на комисията да бъде 

променян пропорционално по време на нейния петгодишен мандат. Следващата 

промяна, предложена с този законопроект касае възможността за видеонаблюдение. 

То следва да бъде задължително във всички изборни секции и то не само в изборния 

ден, а по време на броенето и съответно при съставянето на протокол с изборните 

резултати. На следващо място мотивът за законодателна промяна за задължително 

преброяване на контролните отрязъци от машинното гласуване и записването на този 

резултат в изборния протокол, изготвян от секционната избирателна комисия е 

именно да има двустранен контрол на този тип гласуване. Основанието е да бъде 

гарантиран един по-прозрачен и обективен избор.  

 

2) Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на 
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отпадъците.  

Предложените изменения на Закона за управление на отпадъците целят създаване 

на условия за разделно събиране на отпадъците от дървесина и създаване на 

възможност за използването им като суровина. С предложението към чл. 19 на 

кметовете на общините се вменява отговорност да осигурят площадки и да 

организират тяхното разделно събиране. С предложението към чл. 22 се създава 

нормативно изискване за приемане на наредбата за уреждане на изискванията към 

площадките за предаване на отпадъци от дървесина, в това число условията за 

регистрация на площадките, както и условията за предаване на отпадъци на 

площадките.  Предложението към чл. 33 задължава отпадъците от дървесина, 

образувани от търговски обекти, производствени, стопански и административни 

сгради да се събират разделно.  

 

3) Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния 

кодекс. 

С предложения проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателно-

процесуалния кодекс (ЗИД на НПК) се цели: 

 въвеждане в националното законодателство на разпоредбите на Директива 

(ЕС) 2016/800 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 

г. относно процесуалните гаранции за децата, които са заподозрени или 

обвиняеми в рамките на наказателното производство, наричана по-нататък 

„Директива (ЕС) 2016/800“; 

 пълното въвеждане в националното законодателство на изискванията на 

Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 

2012 г. за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и 

защитата на жертвите на престъпления и за замяна на Рамково решение 

2001/220/ПВР на Съвета, наричана по-нататък „Директива 2012/29/ЕС“. 

 

4) Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс.  

В последното десетилетие престъпленията против транспорта придобиха все по-

трайна и ярка следа в обществото, поради трагичните последици, довели до 

множество загинали невинни жертви на пътя, включително и пешеходци. Съгласно 

чл. 5, ал. 2 от ЗДвП Водачите на пътни превозни средства са длъжни да бъдат 

внимателни и предпазливи към уязвимите участници в движението, каквито са 

пешеходците. Затова престъпления с жертви пешеходци, които се намират извън 

платното на движение, на тротоар, зад обезопасителни метални заграждения – е 

редно да получат по-тежки наказания, като обстоятелството тротоар или други 

площи, извън границата на  платното на движение следва да бъде издигнато в 

квалифициращ признак на деянието. Към настоящия момент е налице празнота в 

закона по отношение на това конкретно обстоятелство.  

 

5) Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта. 
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С предложеното допълнение на чл. 10в, ал. 3 от законопроекта се предвижда всяко 

лице, което има проблеми с хазарта, както и лица податливи към участие в хазартни 

игри  и развиване на хазартна зависимост, да може да поиска да не бъде допускано 

до участие в хазартни игри, организирани от лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Закона за 

хазарта и до хазартните игри, организирани онлайн.  

С предложеното допълнение на чл. 13а, ал. 1 от законопроекта се предвижда да се 

разшири обхвата на хазартните игри, организирани от ДП „Български спортен 

тотализатор“, като се предлага предприятието да може да организира  и „игри 

със  залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на 

„факти“. Тази промяна ще даде възможност да се увеличат приходите при 

оптимизиране на финансовите показатели за държавното предприятие. Предлага се 

също така промяна на чл. 13а, ал. 2, с която се предвижда ДП „Български спортен 

тотализатор“ да организира хазартни игри чрез: 

1. Пунктове за залози, разположени в собствени или наети помещения от него; 

2. Пунктове за залози, разположени в собствени или наети помещения от 

външни лица, с които предприятието има сключен договор за 

разпространение от негово име и за негова сметка; 

3. Устройства на самообслужване, които са обозначени като пунктове за залози 

за съответните хазартни игри.  

Това ще доведе до значително намаляване на приемателната мрежа от пунктове за 

залози на предприятието. Свиването на търговската мрежа ще окаже пряко влияние 

върху приходите от дейността, съответно до средствата, които се разпределят за 

развитие на физическото възпитание, спорта и културата в страната.  

 

6) Законопроект за изменение на Закона за подпомагане на земеделските 

производители. 

С Регламент (ЕС) 2022/1033 на Европейския парламент и на Съвета  от 29 юни 2022 

г. за изменение на Регламент (ЕС) 1305/2013 във връзка със специална мярка за 

предоставяне на извънредно временно подпомагане от Европейския земеделски 

фонд за развитие на селските райони в отговор на последиците от руското нашествие 

в Украйна е създадена нова мярка. За тази мярка е дадена възможност на държавите 

– членки да използват наличните средства по своите съществуващи програми за 

развитие на селските райони, в размер до 5% от общия принос на ЕЗФРСР за 2021-

2022 г., за да подкрепят земеделските производители и МСП, особено засегнати от 

кризата.  

  

 

 

Обществен съвет към Комисията за прякото участие на гражданите и 

взаимодействието с гражданското общество (КПУГВГО) 
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Заседание на 21 юли 2022 г.  

1. Представяне, обсъждане и гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за 

достъп до обществена информация, № 47-202-01-28, внесен от Министерския съвет на 02.06.2022 г. 

2. Представяне, обсъждане и гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел, № 47-254-01-81, внесен от Юлия Борисова Иванова и група 

народни представители на 27.06.2022 г.  

3. Представяне на приоритетните теми за работа до края на календарната 2022 г. на Обществения 

съвет към Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество 

4. Разни. 

 

Министерски съвет 

 

  

 Новини от министерства 

o МОН: 

 Докторантската стипендия от 1 юли 2022 г. става 1000 

лева - Стипендията на редовните докторанти се увеличава на 1000 лв. със 

задна дата от 1 юли т.г. За тази цел в актуализацията на държавния бюджет 

са предвидени 5,244 млн. лв. Те ще бъдат разпределени сред 35 държавни 

висши училища, Българската академия на науките, Военномедицинска и 

Селскостопанска академия, Националните центрове по заразни и 

паразитни болести и по опазване на общественото здраве, Националния 

институт по метеорология и хидрология. В тях се обучават общо 3496 

докторанти. 

 Парламентът легализира съвместните програми на 

университетите - Парламентът легализира днес съвместните 

образователни програми между висшите училища, т.нар. „проектни“ 

докторанти и още редица промени в Закона за висшето образование (ЗВО), 

които ще улеснят дейността на университетите. Това се случи повече от 10 

месеца, след като Министерството на образованието и науката (МОН) чрез 

Министерския съвет за първи път внесе в Народното събрание 

предложенията за тези изменения на закона. Новите текстове стимулират 

висшите училища да работят заедно и да споделят общи ресурси за 

обучение и научни изследвания, като регламентират възможността за 

съвместно обучение на студенти от две или повече български висши 

училища и за обучение на докторанти в изпълнение на 

научноизследователски проекти, финансирани от бизнеса. 

 Полярните изследвания в Арктика и Антарктика започват с 3,5 млн. 

лева.  С 3,5 млн. лв. ще започнат полярните изследвания в Арктика и 

Антарктика тази година по национална програма „От полюс до полюс“, реши 

правителството. Акцент в тях ще бъдат климатичните промени на Северния 

полюс. Научната работа по Националната програма за полярни 

изследвания „От полюс до полюс“ ще продължи до 2025 г.. По нея ще се 

финансират конкурси за провеждане на съвременни научни изследвания в 

отдалечените полярни райони на Антарктика и Арктика,  привличане на 
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млади учени и повишаване на научно-изследователския потенциал в 

България,  логистика и поддържане на българската полярна база, както и 

провеждане на научни наблюдения на полярната околна среда. Общият 

бюджет на програмата е 10,8 млн. лв., като финансирането през 2023 г. ще 

бъде 3,6 млн. лв. а през 2024 г. - 3,7 млн. лв. 

 38 млн. лева за модернизация на научни обекти. Двадесет и два научни 

обекта ще бъдат доизградени и модернизирани с 38 276 480 лв., реши 

правителството. Средствата ще позволят и да се закупи специализирана 

апаратура, с която да се извършват качествени изследвания според 

световните стандарти. Обектите, които ще бъдат финансирани, са част от 

Националната пътна карта за научна инфраструктура (2020-2027). Сред тях 

са Българската антарктическа база „Св. Климент Охридски“, Регионалният 

астрономически център за изследвания и образование (РАЦИО), 

Институтът за научни изследвания по компютърни науки и изкуствен 

интелект (INSAIT), Лабораторният комплекс на научно-технологичен парк 

„София тех парк“, Националният геоинформационен център, Научната 

инфраструктура по клетъчни технологии в биомедицината и др. 

 1165 млади учени с подкрепа по национална програма. Подкрепа за 

1165 млади учени е осигурила за три години националната програма на 

Министерството на образованието и науката (МОН) „Млади учени и 

постдокторанти“. Това е близо пет пъти повече от предвиденото, става ясно 

от отчета на програмата. С финансиране от 15 млн. лв. държавата 

подпомогна развитието на талантливи млади хора за 

научноизследователска работа в БАН, Селскостопанската академия, 

Националния институт по метеорология и хидрология и 14 висши училища. 

За периода 2018-2021 г. публикациите в индексирани и реферирани 

издания с участие на млади учени или постдокторанти са 3625 при очаквани 

400. Финансирани са 1023 гранта за постдокторанти при предвидени 150, 

като 45 от тези млади учени работят в структури от Националната пътна 

карта за научна инфраструктура. 

 Висшите училища получават допълнително 20 млн. 

лева. Допълнителни 20 млн. лева получават държавните висши училища 

за издръжка на обучението, реши правителството. Средствата бяха 

гласувани с актуализацията на държавния бюджет за 2022 г. Средствата ще 

бъдат разпределени според качеството на обучението и реализацията на 

студентите на пазара на труда, определени въз основа на данни от 

Рейтинговата система на висшите училища в България. Най-голяма сума 

ще бъде преведена на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и 

Техническия университет в София – съответно над 3,3 млн. лв. и почти 2,5 

млн. лв. Най-малко получават Висшето училище по телекомуникации и 

пощи – близо 30 хил. лв., и Висшето строително училище „Любен 

Каравелов“ – малко над 35 хил. лв. 

  

 МТСП 

o МТСП връчи Отличителния знак за значими постижения в сферата на 

равнопоставеността на жените и мъжете за 2022 г. - Министерството на труда и 

социалната политика награди институции и организации с Отличителния знак за 
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значими постижения в сферата на равнопоставеността на жените и мъжете за 2022 

г. Победители в петото издание на конкурса станаха Съветът на жените в бизнеса в 

България, Фондация Асоциация „Анимус“, Българският фонд за жените, „Експириън 

България“ ЕАД и „Ви Ем Уеър България“ ЕООД. Наградите им бяха връчени от 

министър Георги Гьоков и заместник-министрите Жулиета Върлякова и Иван 

Кръстев. „Политиката по равнопоставеност между жените и мъжете обхваща всички 

области на живота и е необходимо условие и гаранция за добро управление и 

напредък в обществото. С връчването на Отличителния знак ще насърчим все 

повече организации да създават по-добри условия на труд за своите служители. 

Това ще доведе до по-добри финансови резултати, а като краен ефект до по-

справедливо общество, в което всеки се реализира на базата на своите 

образование, квалификация и способности, без дискриминация“, каза при 

откриването на церемонията министър Георги Гьоков. 

o АХУ финансира с до 10 000 лв. проекти за заетост на хора с увреждания - До 10 

000 лв. могат да получат работодателите за финансиране на проекти за осигуряване 

на достъп до действащи или нови работни места за хора с трайни увреждания в 

трудоспособна възраст. Същата сума ще се отпуска за предложения за 

приспособяване на съществуващи работни места и за оборудване на нови работни 

места за хора с намалена работоспособност. Средствата се осигуряват от 

Агенцията за хората с увреждания (АХУ) по Националната програма за заетост на 

хората с увреждания. По нея са предвидени и средства за квалификация и 

преквалификация на наетите хора с увреждания. Работодателите могат да получат 

до 1000 лв. за професионално обучение на един служител с намалена 

работоспособност. Проектните предложения могат да се подават до 17 август в АХУ, 

чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път на 

ahu_zaetost@mlsp.government.bg. Повече подробности може да видите на интернет 

страницата на Агенцията за хората с увреждания. 

o Правителството одобри План за 2022 г. за изпълнение на актуализираната 

национална стратегия за демографско развитие. Министерският съвет одобри 

План за 2022 г. за изпълнение на Актуализираната национална стратегия за 

демографско развитие на населението в Република България (2012-2030 г.). Сред 

приоритетите в документа са забавянето на негативните демографски процеси и 

намаляването на броя на населението, преодоляването на негативните последици 

от неговото застаряване, развитието на качеството на човешките ресурси. В Плана 

за 2022 г. са предвидени мерки и дейности за насърчаване на раждаемостта чрез 

създаване на среда, благоприятна за отглеждането и възпитанието на деца, 

подобряване на репродуктивното здраве и общото здравословно състояние на 

населението, както и намаляване на общата, преждевременната, детската и 

майчината смъртност. Предвидени са и дейности за осигуряване на заетост и 

намаляване на бедността. Всички мерки са насочени към благоприятно 

повлияване на основните демографски показатели - раждаемост, смъртност и 

миграции. 

o Промени в ОПРЧР осигуряват допълнително финансиране по механизма 

REACT- EU. Правителството прие шесто изменение на Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., с което се осигурява допълнителен 

финансов ресурс по механизма REACT-EU за 2022 г. в размер на 71 144 860 

лв. Със средствата ще се предостави навременна подкрепа чрез мерки за достъп 

до пазара на труда на разселените от Украйна хора и техните семейства 

вследствие на руската инвазия. С допълнителния финансов ресурс ще бъде 
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продължено предоставянето на патронажни услуги за хора над 54 г., които не 

могат да се обслужват сами, както и за хора с увреждания и поставени под 

карантина заради COVID-19. 

  

 МП 

o Европейската комисия публикува третия си годишен доклад относно 

върховенството на правото в държавите членки на ЕС.  Европейската комисия 

публикува третия си годишен доклад относно върховенството на правото в 

държавите членки на ЕС. В главата за България Европейската комисия изрично 

отбелязва поетите в контекста на българския План за възстановяване и 

устойчивост ангажименти от българското правителство за реформи в сферата на 

правосъдието и противодействието на корупцията. 

Подчертава се също и поетият ангажимент за реформа на Комисията за 

противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество, 

като се посочва, че целта е подобряване на дейността на комисията и постигане на 

по-добри резултати както по отношение на антикорупционните действия, така и при 

действията за отнемане на имущество. 

 

По-важни актове, качени на Портала за обществени консултации 

 

1) Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Списък на 

иновативните училища в Република България за учебната 2022/2023 година. 

Срок на приключване 05.08.2022 г.  

С проекта на Решение се предлага за приемане Списък на иновативните училища в 

Република България за учебната 2022/2023 година. Той включва 542 училища от 192 

населени места от всички 28 области в страната. Иновативните процеси се въвеждат в 

продължение на четири години, като за всяка учебна година са описани конкретно етапите 

на напредъка и резултатите, които подлежат на мониторинг. В тях са определени целите и 

идеите, свързани с личностното, интелектуалното и емоционалното развитие на 

учениците. Проектите са одобрени от Комисията за иновативните училища, в която 

участват психолози, социолози, педагогически специалисти, представители на научната 

общност, лица с доказан опит в областта на образованието, науката и технологиите. 

 

2) Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №  26 от 14 юни 2007 г. 

за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване 

на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и 

бременни жени. 

Срок на приключване – 06.08.2022 г. 

С Наредба 26 от 2007 г. се реализира законовото правомощие на министъра на 

здравеопазването да определи обхвата и реда на предоставяне на профилактични 

прегледи и изследвания, и медицинските услуги, свързани с акушерска помощ на всички 

здравно неосигурени жени, които по силата на чл. 82, ал. 1, т. 2 и 8 и ал. 5 от Закона за 
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здравето се предоставят на българските граждани извън задължителното здравно 

осигуряване. Причините, наложили изготвянето на предложеният проект се крият в 

необходимостта от усъвършенстване и осъвременяване на нормативната уредба в 

областта на установените медицински грижи за здравно неосигурените бременни 

жени. Целта на настоящия проект е гарантиране на по-добър достъп до акушерска грижа 

на здравно неосигурените бременни жени и намаляване на детската смъртност за страната 

чрез подобряване на качеството на майчиното и детско здравеопазване у нас, посредством 

въвеждане на ефективна система за превенция, скрининг, профилактика и ранна 

диагностика на предвидими и предотвратими състояния и патологии по време на 

бременността. 

 

3) Проект на Решение на Министерски съвет за приемане на Стратегия и План за 

действие за преход към кръгова икономика на Република България за периода 2022-

2027 г.  

Срок на приключване: 07.08.2022 г.  

Изготвянето на Стратегията и плана на действие за преход към кръгова икономика на 

Република България за периода 2022-2027 г. е с цел постигане на ресурсна ефективност 

чрез прилагане на йерархията при управление на отпадъците, предотвратяване на 

образуването им, насърчаване на повторната употреба и оползотворяването им чрез 

рециклиране, намаляване на депонирането и ограничаване на вредното им въздействие 

върху околната среда и човешкото здраве. В проекта на стратегията са формулирани три 

стратегически цели: зелена и конкурентноспособна икономика; по-малко отпадъци и повече 

ресурси; икономика в полза на потребителите. За тяхното постигане са обосновани 

конкретни мерки, които са залегнали като конкретни дейности в плана за действие към 

стратегията, като при прилагането на плана се залага основно на коригиране на 

дисбалансите и преодоляване на пречките пред постигането на целите на стратегията за 

кръгова икономика. 

 

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

нормативните актове в областта на отпадъците. 

Срок на приключване: 07.08.2022 г.  

Приемането на ПМС за изменение и допълнение на нормативни актове се очаква да доведе 

до: 

 Завършването на нормативната рамка за създаване на система за разделно 

събиране на бутилки от РЕТ  в рамките на съществуващите системи за разделно 

събиране на отпадъци от опаковки за постигане на целите, заложени в чл. 11 от 

Наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти 

върху околната среда съобразно изискванията на Директива (ЕС) 2019/904. 

 Постигне съответствие с определени нови изисквания в Закона за управление на 

отпадъците (ЗУО), въведени с неговото последно изменение и допълнение (ДВ, бр. 

19 от 2021 г., в сила от 05.03.2021 г.). 

 Уеднаквяване на изискванията към обхвата на проверките и докладите с 

фактически констатации по наредбите по чл. 13 от ЗУО  като задължително се 
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представят едни и същи документи към докладите от всички лица по всички 

наредби. 

 Отстраняване на някои установени в практиката технически неточности в препратки 

в определени разпоредби и в някои приложения в Наредбата за опаковките и 

отпадъците от опаковки и Наредбата за излезли от употреба моторни превозни 

средства. 

 Цялостно повишаване на добавената стойност за икономиката от рециклирането 

на пластмаса и създаване на предпоставки за по-устойчиво управление на 

материалите, като се опазва, съхранява и подобрява качеството на околната среда, 

и се гарантира разумното, ефективното и рационалното използване на природните 

ресурси. 

 

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

Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите, приет с 

Постановление № 221 на МС от 2007 г.  

Дата на приключване: 07.08.2022 г. 

Предложените изменения целят привеждане в съответствие с европейските актове, 

регламентиращи предоставянето на регионална инвестиционна помощ - Регламент (ЕС) № 

651/2014 на Комисията, приетите от Европейската комисия Насоки за регионалната 

държавна помощ, одобрената от Европейската комисия Карта на регионалните помощи в 

България (приложима от 1 януари 2022 г. до 31 декември 2027 г.) с оглед прилагането на 

предвидената с разпоредбите на ППЗНИ схема за регионална инвестиционна помощ, както 

и съобразяване на измененията в Закона за насърчаване на инвестициите. Предложенията 

също така фокусират подкрепата към инвестиционни проекти в икономически дейности от 

реалния сектор с по-висока добавена стойност, доразвиват предвижданията относно 

насърчаването на проекти за обучение и са в съответствие с практиката по прилагането на 

правилника. 

 

6) Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на размера на 

линията на бедността за страната за 2023 г. 

Дата на приключване: 08.08.2022 г. 

Линията на бедност е монетарен показател, който се прилага при разработване на 

държавната политика в областта на доходите и жизненото равнище и при определяне на 

еднократни мерки за социална защита, чийто размер се определя ежегодно. В отговор на 

социалните и икономически предизвикателства, МТСП предвижда националната линия на 

бедност и линията на бедност, използвана от Европейската комисия, да се изравнят през 

2023 г., което е в унисон с провежданата политика за намаляване на бедността. 

Предложената стойност компенсира изоставането на националната линия на бедност 

спрямо изследването „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)”. Проектът 

предлага определяне на линията на бедност за 2023 г. в размер на 504 лв. Това ще позволи 

финансовата подкрепа за хората с трайни увреждания и месечните социални помощи да 

бъдат актуализирани съобразно възможностите на бюджета. 

 

7) Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за 
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отпадъците от обувки и текстил  

Срок на приключване - 18.08.2022 г. 

Основните формулирани цели, които се постигат с приемане на Наредбата за отпадъците 

от обувки и текстил са: 

 Изпълнение на европейските изисквания за предприемане на мерки за 

предотвратяване образуването на отпадъци от текстил като част от потока на 

битовите отпадъци, чрез насърчаване на повторната употреба; 

 Въвеждане на задължително разделно събиране на отпадъците от обувки и 

текстил; 

 Прекратяване на нерегламентираните практики по изгаряне на отпадъци от обувки 

и текстил с цел отопление от определени групи граждани с нисък социален статус; 

 Предотвратяване и намаляване на вредното въздействие върху околната среда и 

здравето на човека от образуването и управлението на отпадъците от обувки и 

текстил; 

 Увеличаване количеството на повторно употребени, рециклирани и оползотворени 

чрез други операции отпадъци от обувки и текстил за ограничаване на 

обезвреждането им и намаляване на отрицателните въздействия от използването 

на ресурсите и повишаването на ефикасността от такова използване; 

 Увеличаване на количествата рециклирани битови отпадъци и намаляване на 

количеството депонирани битови отпадъци във връзка с изпълнение на целите за 

битовите отпадъци, съгласно Рамковата директива за отпадъците (2008/98/ЕО 

изменена с Директива (ЕС)2018/851 на Европейския парламент и Съвета от 30 май 

2018 г.) и Директива (ЕС)2018/850 на Европейския парламент и Съвета от 30 май 

2018 г. за изменение на Директива 1999/31/ЕО 

 

8) Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне реда за 

изплащане и размера на еднократни обезщетения по индивидуални жалби, уважени 

от органите на ООН, контролиращо изпълнението на основните международни 

договори в областта на правата на човека.   

Срок на приключване - 20.08.2022 г.  

Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне реда за изплащане и 

размера на еднократни обезщетения по индивидуални жалби, уважени от органите на ООН, 

контролиращи изпълнението на основните международни договори в областта на правата 

на човека 
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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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