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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 труда и социалната политика 

o Над 740 000 души ще получат подкрепа по Програма „Развитие на човешките 

ресурси“ (2021-2027 г.), която е с двойно по-голям бюджет от 3,8 млрд. лв. спрямо 

предходния програмен период. В следващите години планираните средства ще 

бъдат насочени към развитието на политиките в няколко приоритетни области – 

пазар на труда, младежка заетост, социално включване на уязвими групи и социални 

иновации. Чрез изпълнението на финансираните мерки се очаква да бъдат 

подкрепени над 740 000 души. Новостите по европейската програма бяха 

обявени по време на заключителното събитие от кампанията #Първа работа, която 

се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд и се 

провежда в контекста на Европейска година на младежта. 

o МТСП осигурява достъпна среда за хора с увреждания в 58 жилищни 

сгради. В тях ще бъдат изградени 54 стълбищни подемника, 6 вертикални 

подемника, 7 рампи и 4 асансьора. Средствата за изпълнението на проектите са от 

Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност за 2022 г. 

Проектите са на обща стойност от 2,45 млн. лв. 

o Конкурс за социални иновации в подкрепа на социалната 

икономика. Министерството на труда и социалната политика обяви конкурс 

за насърчаване развитието на социалните иновации в подкрепа на 

социалната икономика за осма поредна година. Основната цел на 
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инициативата е да бъдат отличени организации, социални предприятия, 

кооперации, образователни и научни институции, които допринасят за 

развитието на социалната икономика в България чрез социални иновации. 

Можете да мидите повече информация и условията за кандидатстване ТУК. 

o Агенцията за хората с увреждания ще финансира 7 проекта със стопанска 

насоченост за заетост на хора с увреждания. В присъствието на министъра на 

труда и социалната политика Лазар Лазаров и заместник-министър Надя Клисурска, 

изпълнителният директор на АХУ доц. д-р Георги Йорданов и управителите на 

класираните специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания, 

бяха подписани договорите за изпълнение. С реализацията на проектите ще се 

оборудват работни места за дълготрайно безработни хора с трайни увреждания 

чрез технологично оборудване за шивашкото и печатарското производство, както и 

в сферата на туристическите, транспортните и авторемонтните услуги. 

  

 Министерство на правосъдието 

o Жребий определи петте неправителствени организации в Съвета за съдебна 

реформа до края на годината. На 07.09.2022 г. чрез жребий бяха определени петте 

неправителствени организации, които ще участват в Съвета по прилагане на 

Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната власт през 

второто полугодие на 2022 г. Жребият бе теглен в Министерството на правосъдието 

в присъствието на представители на неправителствени организации от комисия, 

определена със заповед на министъра на правосъдието. Така до края на годината в 

заседанията на Съвета ще участват: Фондация „Институт за пазарна икономика“, 

Сдружение „Национална мрежа за децата“, Сдружение „Програма за развитие на 

съдебната система“, Фондация „Български институт за правни инициативи“ и 

Сдружение „Международен правен център – Интернешънъл Лигъл Адвайз Център“. 

 

По-важни актове, качени на Портала за обществени консултации 

 

1) Проект на Дългосрочна стратегия за смекчаване на изменението на климата до 

2050 г. на България. 

Дата на приключване: 15.09.2022 г. 

С цел осигуряване на координиран и съгласуван подход в целия ЕС и в съответствие със 

стратегическата визия за нисковъглеродна Европа до 2050 г., всяка държава членка 

беше длъжна да представи на Европейската комисия дългосрочна стратегия в областта на 

климата до 2050 г. в срок до 01 януари 2020 г. Проектът на Дългосрочната стратегия за 

смекчаване на изменението на климата до 2050 г. на България е изготвен от избрани от 

Европейската комисия консултанти в рамките на предоставяна от ЕК техническа помощ в 

съответствие с изискванията на чл. 15 от Регламент (ЕС) 2018/1999 относно управлението 

на Енергийния съюз и действията в областта на климата. 

 

2) Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за биологичното 

разнообразие. 
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Дата на приключване: 07.10.2022 г. 

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие е 

разработен в изпълнение на Реформа 1 (C5.R1): Създаване на структура за управление на 

мрежата Натура 2000 към Националния план за възстановяване и устойчивост. С него се 

определят конкретни органи, отговорни за управлението на защитените зони, както и 

техните правомощия. Въвежда се задължението за разработване на планове за 

управление на всички защитени зони, в които ще бъдат определени специфични за зоните 

подробни цели и мерки за опазване, в съответствие с изискванията на Европейската 

комисия. 

 

  

 
 

 

  

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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