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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: 

 Министерски съвет 

 По-важни актове, качени на Портала за обществени консултации 

 

Министерски съвет 

 

Новини от министерства 

 Министерство на образованието и науката 

o Още два български университета влязоха в европейски 

консорциуми. Медицинският университет – София и Аграрният 

университет – Пловдив се присъединиха към консорциуми, част от 

инициативата „Европейски университети“. С тях университетите в 

България, които са пълноправни партньори в европейски консорциуми, 

стават общо седем. Медицинският университет влиза в консорциума 

INGENIUM, който включва още девет европейски висши училища, а 

Аграрният в Пловдив се присъедини към UNIgreen, заедно с още седем 

университета. Пловдивското висше училище е първото българско, което е 

водещ партньор в такъв алианс. 

o 56 млн. лева ще се инвестират за преодоляване на безработицата сред 

младежите. Това е предвидено в Плана за възстановяване и устойчивост 

за развиване на умения у млади хора на възраст до 29 г., които са 

безработни, отпаднали са от образователната система или има риск да 

напуснат училище. Те ще се подготвят в Младежки центрове, които ще 

работят в партньорство с бизнеса. 40 млн. лв. са предвидени за 

изграждането на младежки центрове в областни градове. Предвижда се в 

младежките центрове да има кабинети за обучения в дигитална и медийна 

грамотност, разпознаване на фалшиви новини и езикови курсове. 
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Успоредно с обученията се предвиждат дейности за бизнес консултиране, 

подкрепа на младежко предприемачество, консултации и друга помощ за 

разработване на собствени бизнес идеи. Ще бъде създадена възможност и 

за включване на младите хора в доброволчески дейности. Проектите на 

правилата за финансиране на центровете и насоките за кандидатстване са 

публикувани за обществено обсъждане на следния линк. 

o 542 училища ще имат статут на иновативни през следващата учебна 

година. Това е с 32 повече от миналата година. В него влизат училища от 

192 населени места от всички 28 области в страната. Те разработват и 

въвеждат нови методи на преподаване, внедряват иновативни елементи в 

организацията и съдържанието на обучението, усъвършенстват 

управлението си. 

o Нови кабинети за подкрепа на деца и ученици. С 1 700 000 лв. ще се 

финансира изграждането на съвременни кабинети за подкрепа на 

развитието на деца и ученици. 57 центъра за подкрепа на личностното 

развитие и Националният дворец на децата са с одобрени проекти по 

националната програма „Подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците“. Всяка година чрез нея се финансират дейности, насочени към 

развиване на интереси и способности в областта на науките, технологиите, 

изкуствата и спорта, както и за логопедична работа. Чрез други одобрени 

18 проекта ще бъдат изградени специализирани кабинети за терапия и 

рехабилитация на деца и ученици със специални образователни 

потребности в регионални центрове за подкрепа на процеса на 

приобщаващото образование и в Държавния логопедичен център. 

 Министерство на труда и социалната политика 

o Европейската комисия одобри Програмата за храни с бюджет от 411.7 

млн. лв. Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021 – 

2027 г., чрез която България ще получи финансиране в размер на 411,7 млн. 

лв. беше одобрена от ЕК. Средствата са за осигуряване на подкрепа на най-

уязвимите групи, живеещи в бедност и дълбока социална изолация. Така 

двете програми на МТСП, които се съфинансират от Европейския социален 

фонд Плюс - за храни и за развитие на човешките ресурси, са първите, 

които стартират официално у нас и се съфинансират от ЕК. С договорените 

два пъти повече средства в сравнение с приключилия програмен период 

подкрепата ще бъде разширена значително. Годишно ще бъдат раздавани 

около 350 000 пакети с познатите от първия програмен период хранителни 

продукти и още толкова с хигиенни материали, които са нов вид 

подпомагане. Запазва се предоставянето целогодишно на топъл обяд за 

около 50 000 уязвими лица средномесечно. В новата програма фокусът е 

поставен върху подкрепата за децата. Бебешки продукти от първа 

необходимост ще получат семействата на 10 000 новородени. Ваучери за 

детска кухня са предвидени за още 10 000 деца от 10 месеца до 3 години. 

Предвижда се различните видове подкрепа да достигнат общо до над 600 

000 лица, които са в невъзможност да осигурят своите и на децата си 

основни жизнени потребности. 

o Над 3800 безработни хора с увреждания са започнали работа през 

първото шестмесечие на 2022 г. От тях 2 355 души са намерили работно 

място на свободния пазар на труда, а останалите 1 498 са включени в 
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субсидирана заетост по програми, мерки и проекти, финансирани от 

държавния бюджет и от Европейския социален фонд по Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси“ (2014-2020 г.). В периода 1 

януари – 30 юни 2022 г. общо 1390 души са работили по Националната 

програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания, по която 

държавата финансира за 24 месеца заетостта на наети безработни с трайни 

увреждания  на подходящи за тях работни места. Приоритетно в нея се 

включват хора с над 71% намалена работоспособност, военноинвалиди, 

хора със сензорни и ментални увреждания. 

 Министерство на правосъдието 

o Министерство на правосъдието стартира процедура по избор на НПО 

с опит в медийния плурализъм. МП кани представители на 

неправителствени организации, да участват в процедура по избор за 

членове на Гражданския съвет към Съвета по прилагане на Националния 

координационен механизъм за върховенство на правото. Кандидатите е 

необходимо да са работили активно и да имат най-малко 5 г. доказан опит 

в сферата на медийния плурализъм . Процедурата е във връзка с чл. 7, ал. 

4 от Постановление № 240/2019 г. на Министерския съвет, според който в 

състава на Гражданския съвет към Съвета по прилагане на Националния 

координационен механизъм за върховенство на правото се включва един 

представител на организация с опит в областта на медийния 

плурализъм. Заявления за участие в Гражданския съвет се подават до 

дирекция „Стратегическо развитие и програми“ на Министерството на 

правосъдието по формуляр, достъпен тук.   

 

По-важни актове, качени на Портала за обществени консултации 

 

1)  Правилник за изменение и допълнение на Правилника за структурния състав и 

организацията на работа на Специализирания експертен съвет по чл. 99, ал. 2 от 

Закона за културното наследство 

Срок на приключване- 09.09.2022 г. 

Целта на предложените промени е привеждане на Правилника за структурния състав и 

организацията на работа на Специализирания експертен съвет по чл. 99, ал. 2 от Закона 

за културното наследство (ЗКН) в съответствие с  чл. 99, ал. 3 от ЗКН относно състава на 

Специализирания експертен съвет по чл. 99, ал. 2 от ЗКН. 

 

2) Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за българския жестов език 

Срок на приключване: 19.09.2022 г.  

Предлаганата нормативна промяна на Закона за българския жестов език ще доведе 

до прецизиране на разпоредбите, свързани с предоставянето, отчитането и контрола при 

осигуряването на безвъзмездна преводаческа услуга на български жестов език в 

социалната сфера. Ще се конкретизират задълженията на АСП за осигуряване правата на 

глухите и сляпо-глухите лица. Предвидено е ново изискване към преводачите на български 
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жестов език да бъдат регистрирани като лица, упражняващи свободна професия, и 

получената безвъзмездна преводаческа услуга да не се облага с данък по реда на 

специалното данъчно законодателство. Ще се осигурят възможности за признаване на 

професионалната квалификация на преводачите, заявили вписване в Списъкa на 

преводачите от и на български жестов език, поддържан от Агенцията за хората с 

увреждания, в случаите, когато владеенето на жестовия език е удостоверено със 

съответния документ по професията „Преводач от и на български жестов език“. 

Хармонизират се правните норми относно редът и условията за осигуряване на преводач 

на български жестов език на глухо или нямо лице, участващо в определено процесуално 

качество в наказателното производство и осигуряване на безвъзмездна преводаческа 

услуга на български жестов език. Промените ще допринесат за повишаване на 

ефективността на провежданата държавна политика за правата на хората с увреждания, в 

частност чрез оказването на адекватна публична подкрепа за глухите и сляпо-глухите лица, 

съобразно персоналните им нужди за личностна социализация. 

 

3) Проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс 

Дата на приключване: 23.09.2022 г. 

Със законопроекта за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (ЗИД на НК) се 

предлагат промени, които имат за цел да отговорят на образуваната от Европейската 

комисия (ЕК) процедура за нарушение № 2020/2321, за което на 18 февруари 2021 г. 

българската държава е информирана с Официално уведомително писмо. Процедурата е 

образувана за неправилно транспониране от Република България в националното 

законодателство на определени разпоредби от Рамково решение 2008/913/ПВР на Съвета 

от 28 ноември 2008 г. относно борбата с определени форми и прояви на расизъм и 

ксенофобия посредством наказателното право. С предложените изменения ще се отговори 

на необходимостта да се защитят правата на отделния индивид, на определени уязвими 

групи и на обществото като цяло, като се предвиди наказателна отговорност за особено 

тежките форми на расизъм и ксенофобия при зачитане на основните права на свобода на 

сдружаване и свобода на изразяване на мнение. С него се определя общ подход в областта 

на наказателното право към определени форми на расизъм и ксенофобия, по-конкретно по 

отношение на два вида правонарушения — расистките или ксенофобските изказвания, 

подбуждащи към омраза, и престъпленията от омраза, подбудени от расистки или 

ксенофобски предразсъдъци. 

 

  

 
 

 

  

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 

https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=7054


 

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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