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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 1,7 млн. лева за командировки на преподаватели в чужбина. 

Допълнителни 1 705 234 лв. отпусна правителството за командированите в чужбина 

български учители и университетски преподаватели. Те ще получат повече пари за 

командировъчни, а държавата ще поема част от разходите им за наем на жилище, 

пътуване и медицински застраховки. Увеличението на средствата е в изпълнение 

на  приетите от Министерския съвет промени в Наредбата за дългосрочните 

командировки в чужбина. Според тях преподавателите ще получават допълнително 

30% от дневните командировъчни пари във валута за съответната държава, за да 

покриват разходите си за квартира, ако приемащата страна не им е осигурила 

безплатно жилище или средства за наем. Увеличава се и размерът на самите 

командировъчни във валута за всички от сектор „Образование“, определени в 

Приложение 2 на Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина. Държавата 

ще поема и разходите за път на преподаватели от България до страната, в която са 

командировани в началото и в края на всяка учебна/академична година, както и 

пътните разноски на членовете на семействата им. 

o Близо 1.6 млн. лв. за подпомагане на студенти и докторанти, настанени в 

общежития. 

50 000 лв. ще бъдат добавени към вече одобрената сума от 1 545 000 лв. по 

програмата за подпомагане на студенти и докторанти, настанени в общежития на 
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държавните висши училища и „Студентски столове и общежития“. Правителството 

реши средствата за периода октомври – декември 2021 г. да се увеличат на 1 595 

000 лв. Допълнителните средства се отпускат на базата на анализ на комисията за 

изпълнение на програмата към Министерство на образованието и науката. 

Средствата ще подпомогнат студентите и докторантите, настанени в общежития, да 

покриват битовите си сметки. Подкрепата бе осигурена след споразумение между 

МОН и Министерството на енергетиката. 

  

 Министерство на труда и социалната политика 

o Усъвършенстване на нормативната уредба за хората с увреждания. 

„Министерството на труда и социалната политика насърчава прилагането на 

политики и практики за защита правата на хората в неравностойно положение в 

унисон с Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН. Нашите усилия 

са насочени към усъвършенстване на действащата нормативна уредба и оказваната 

от държавата подкрепа, включително и на хората с психични и интелектуални 

затруднения“. Това каза заместник-министърът на труда и социалната политика 

Надя Клисурска на конференция на тема „От правото към справедливостта 

„Независимият съд – гарант за справедлив процес. Ролята на съда в гарантиране 

на достъпа до правосъдие на лица с увреждания“. Участниците във форума 

обсъдиха предизвикателствата във връзка с участието на хора с психични и 

интелектуални затруднения в съдебни производства. 

  

 Министерство на правосъдието 

o Конференция за независимостта на съда и човешките права. 

Министерството на правосъдието изготви през последните няколко месеца редица 

законопроекти, чрез които се опитваме да изпълним решения на ЕСПЧ, някои от 

който стоят неизпълнени от 2009 г., като делата „Колеви“ и „С. З.“. Това заяви 

заместник-министърът на правосъдието Емил Дечев по време на конференция 

„Независимият съд – гарант за справедлив процес. Ролята на съда в гарантиране 

на достъпа до правосъдие на лица с увреждания“. „Темите за независимостта на 

съда и за човешките права са изключително важни и актуални. Фактът, че дълго не 

се изпълняваха решения на съда в Страсбург, може да хвърли сянка за това дали 

една нация принадлежи към определена цивилизация“, каза още Дечев. На 

двудневната конференция, организирана от Фондация „Глобална инициатива в 

психиатрията – София” и Съюза на съдиите в България, присъстваха изтъкнати 

юристи, сред които и българските съдии в ЕСПЧ – Йонко Грозев и в Съда на ЕС – 

Александър Арабаджиев.  

 

По-важни актове, качени на Портала за обществени консултации 
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1) Проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на 

Министерския съвет 

Дата на приключване: 18.10.2022 г. 

Проектът на постановление има за цел да подобри структурата и дейността на 

администрацията на Министерския съвет (МС) и второстепенните разпоредители с бюджет 

към МС. Предвидените промени са в следните насоки: 1) По отношение на Устройствения 

правилник на МС и неговата администрация - създаване на дирекция "Стратегическо 

планиране"; актуализиране на функциите на дирекция „Добро управление“; прецизиране на 

функциите на дирекция „Модернизация на администрация“; внедряването на споделени 

услуги – консолидиране на оперативното счетоводство на областните администрации, на 

Националната комисия за борба с трафика на хора и на Централната комисия за борба 

срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните  чрез създаване на 

звено; преобразуване на дирекция „Правителствен протокол“ в отдел към главния секретар 

на МС; прехвърляне на длъжности от дирекция „Правителствена канцелария“ към 

дирекция „Административно и правно обслужване и управление на собствеността“, както и 

2) В Устройствения правилник на областните администрации: оптимизация на щатната им 

численост с 34 бройки. 

Предвижда се и създаване на нов член, който касае дейността на Съвета за развитие на 

гражданското общество - чл. 77д: „Чл. 77д. (1) С нормативни актове към администрацията 

на Министерския съвет може да се създават секретариати на съвети като самостоятелни 

административни звена. (2) Секретариатът на Националния съвет за сътрудничество 

по етническите и интеграционните въпроси изпълнява функциите и на секретариат 

на Съвета за развитие на гражданското общество.“ 

2) Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за медиацията. 

Дата на приключване 13.10.2022 г.  

Медиацията е един от способите за преодоляване на неравномерната натовареност на 

съдилищата, водещ до икономия на ресурси и време и намаляване на административната 

тежест на производствата. По-широкото прилагане на медиацията в Република България и 

формирането на обществена нагласа за това налагат да се излезе от рамките на 

досегашния подход само по популяризиране на медиацията като алтернативен способ за 

разрешаване на спорове и да се добави нов подход, който да стимулира процеса – 

въвеждането на задължителна съдебна медиация по определени видове дела и в 

определени случаи, като бъде актуализирана нормативната уредба в Закона за 

медиацията, Гражданския процесуален кодекс и всички други относими нормативни актове, 

свързани с медиацията по гражданскоправни и търговски спорове. Въвеждането на 

задължителна съдебна медиационна процедура по определени видове граждански и 

търговски дела ще способства за насърчаване на използването на алтернативни способи 

за разрешаване на спорове, намаляване натовареността на съдилищата и повишаване на 

ефективността в сферата на гражданското и търговското правораздаване, се казва в 

мотивите към проекта за изменение на закона. 
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3) Проект на Закон за противодействие на корупцията сред лица, заемащи висши 

публични длъжности. 

Срок на приключване: 14.10.2022 г.  

Борбата с корупцията по висшите етажи на властта в България не дава нужните резултати. 

Такава е общо споделената констатация както на обществото, така и на международните 

наблюдатели. Една от главните причини за това са неубедителните разследвания на това 

сложно явление, включително произтичащи и от трудности при доказването на 

корупционни престъпления, както и съществуващите възможности за нерегламентирана 

намеса в работата на разследващите органи. Именно поради изложените по-горе причини 

основната цел на предлагания законопроект за противодействие на корупцията сред лица, 

заемащи висши публични длъжности е създаването на ефективен орган за борба с 

корупцията. 

4) Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър и 

регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. 

Срок на приключване: 04.11.2022 г. 

Предложеният законопроект има за цел да транспонира в българското законодателство 

част от изискванията на Директива (ЕС) 2019/1151 на Европейския парламент и на Съвета 

от 20 юни 2019 г. във връзка с използването на цифрови инструменти и процеси в областта 

на дружественото право, с която се изменя Директива (ЕС) 2017/1132 на Европейския 

парламент и на Съвета от 14 юни 2017 г. относно някои аспекти на дружественото право. В 

тази връзка са предложени изменения и допълнения в Закона за търговския регистър и 

регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и в Търговския закон, с които се 

разширява обемът на информацията относно български дружества и съответно относно 

чуждестранни юридически лица, регистрирали клон в България, която информация ще се 

обменя посредством системата за взаимно свързване на регистрите. На законово ниво е 

предложено да се установи правната възможност за въвеждане изискването на 

Директивата на образци за учредителни актове на дружество с ограничена отговорност и 

еднолично дружество с ограничена отговорност. 

5) Проект за изменение на РМС № 237/19.03.2021 г. за приемане на Национална 

програма „Популяризиране на българското висше образование и кандидатстване 

на лица от българска народност, живеещи в чужбина, за обучение в български 

висши училища. 

Срок на приключване: 04.11.2022 г.  

Националната програма „Популяризиране на българското висше образование и 

улесняване на достъпа за кандидатстване на лица от българска народност, живеещи в 

чужбина, за обучение в български висши училища“ отговаря на необходимостта от 

повишаване видимостта и значимостта на висшето образование в България и улесняване 

на неговата дигитална трансформация. В дейностите на националната програма е 

заложено надграждане на пилотната електронна платформа за онлайн кандидатстване и 

информиране на желаещите да се обучават в България. За тази цел беше обявена 

обществена поръчка, която в последствие беше прекратена, защото подадените оферти не 

отговаряха на предварително обявените условия. С проекта на Решение се предлага 

срокът на Национална програма „Популяризиране на българското висше образование и 
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кандидатстване на лица от българска народност, живеещи в чужбина, за обучение в 

български висши училища“ да бъде удължен от 36 на 60 месеца, което ще гарантира 

достатъчно  дълъг период, в който отново да бъде обявена обществена поръчка за 

изпълнението на дейността по надграждане на пилотната електронна платформа за 

онлайн кандидатстване. 

 

  

 
 

 

  

 

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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