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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 

 Съвет за развитие на гражданското общество 

 По-важни актове, качени на Портала за обществени консултации 

 

Министерски съвет 

 

Решения на МС 

Правителството прие Национална програма за развитие на доброволните формирования за 

овладяване на бедствия. пожари и други извънредни ситуации в Р България за периода 2022-2026 

г. Одобрен е и План за 2022 г. за изпълнение на програмата. Проектът на Национална програма е 

изготвен в изпълнение на Стратегията за развитие на доброволните формирования за 

предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и други извънредни ситуации за периода 2021-

2030 г. Времевият обхват на проекта е петгодишен и е съобразен с Методологията за стратегическо 

планиране в Р България, като съдържа: въведение, стратегически и оперативни цели, финансово 

осигуряване, дейности за постигане на оперативните цели и отчитане на напредъка по изпълнение 

на Националната програма. Дейностите, заложени за постигане на оперативните цели, следва да 

имат принос за постигане на стратегическите цели на Стратегията. 

 

Новини от министерства 

 Министерство на образованието и науката 

o Близо 50 000 ученици се включват в националната програма „заедно в 

изкуствата и спорта“. Създадени са 1 917 групи за занимания по изкуство в 1002 

общински, държавни и частни училища и 1 897 отбора за колективен спорт в 990 

училища. Официалният старт на заниманията бе даден днес в шест области – 
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Благоевград, Бургас, Велико Търново, Пловдив, Монтана и София. Заедно с 

учениците бяха спортни легенди и звезди от сцените и екрана, представители на 

МОН, на РУО и на местните власти, както и много родители. Целта на програмата е 

да подпомогне формирането на умения за екипна работа чрез участието в 

колективни спортове и изкуства. Училищата получават средства за закупуване на 

сценични костюми, инструменти, озвучителна техника, декори, екипировка на 

учениците, спортни уреди и пособия и др., както и за възнаграждения на привлечени 

треньори и професионалисти в областта на музикалното, танцовото и театралното 

изкуство. 

  

o Жестовият език дава старт за успешна реализация. Българският жестов език, 

който бе разработен и признат със закон, дава старт за успешна реализация на 

децата и учениците с увреден слух. Министерството на образованието и науката 

подкрепя разработването на различни методически ръководства, образователни 

ресурси и технически средства, които подпомагат обучението от най-ранна възраст 

на децата със слухова загуба и с други сензорни увреждания. 

  

 Министерство на труда и социалната политика 

o Около 32 000 хора с увреждания и възрастни ще получат грижи в домашна 

среда по ПРЧР 2021-2027 г. Около 32 000 хора с увреждания и възрастни, които са 

зависими от грижа, ще получат интегрирани услуги според индивидуалните им 

потребности по мярката „Грижа в дома“. Процедурата се финансира по Програма 

„Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. към Министерството на труда и 

социалната политика и вече е отворена за кандидатстване от Управляващия орган 

на програмата. Проектни предложения могат да подават общините, като е 

допустимо кандидатстване в партньорство с други общини. Бюджетът на 

процедурата е 175 млн. лв. Основната цел на мярката „Грижа в дома“ е 

осигуряването на подкрепа в домашна среда за хората с увреждания и възрастните, 

които са зависими от грижа. 

o Около 1400 специалисти от социални услуги ще бъдат обучени за изпълнение 

на новите стандарти за качество в сектора. Около 1400 специалисти, работещи в 

сферата на социалните услуги в цялата страна, ще преминат безплатно обучение 

във връзка с новите изисквания и стандарти, въведени с Наредбата за качеството 

на социалните услуги. Курсовете са по проект „За по-добро качество и ефективност 

на социалните услуги в България“ на МТСП, който се изпълнява в партньорство с 

Националното сдружение на общините в Република България. Лектори ще са 

експерти от Агенцията за качество на социалните услуги. Проектът се финансира по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (2014-2020 г.). Основната 

цел на обучението е да запознае служителите с въведените в нормативната уредба 

нови стандарти за качество на социалните услуги и с критериите за тяхното 

изпълнение. Акцент в курсовете ще са и ангажиментите на доставчиците на 

социални услуги за осъществяване на мониторинг и контрол на предоставяните от 

тях грижи. 

o С над 753 млн. лв. ще бъдат подкрепени младежките политики по заетостта 

през новия програмен период на ПРЧР (2021-2027). Над 753 млн. лв. ще бъдат 

отделени за подкрепа на младежите и включването им в различни форми на заетост, 

стажове и обучения по Програмата „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. 
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(ПРЧР). Чрез изпълнението й се очаква най-малко 115 500 души, които стартират 

своята кариера, да получат по-добри възможности за заетост. Това каза зам.-

министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова при отриването на 

13-то издание на форума „Дни на кариерата – ИТ, Комуникации и Аутсорсинг“, 

организиран от „Джоб тайгър“. 

o 26,7 млн. лв. за подкрепа на социалната и солидарна икономика са предвидени 

по Националния план за възстановяване. Чрез него се цели модернизирането на 

най-малко 100 социални предприятия чрез въвеждане на софтуерни, хардуерни, 

мрежови и пласмент решения на стойност около 90 000 лева за всяко от тях“. Това 

каза зам.-министърът на труда и социалната политика Надя Клисурска при 

откриването на конференция „Инвестиции за социален ефект“, организирана от 

Forbes България и Reach for Change България. Сред планираните дейности по 

проекта е изграждането на дигитална платформа, която да насърчи онлайн 

търговията и реализацията на стоките и услугите на социалните предприятия. 

 Министерство на финансите 

o Министерството на финансите започва изпълнението на проект за укрепване 

на капацитета за прилагане на Националната стратегия за финансова 

грамотност. Проектът се реализира по Инструмента за техническа помощ на 

Европейската комисия и ще се изпълнява със съдействието на Организацията за 

икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). През 2019 г. в България беше 

създаден координационен механизъм с водещата роля на Министерството на 

финансите и с широкото участие на изпълнителната власт, надзорните органи, 

неправителствения сектор и обучаващи институции. Целта му е в средносрочен и 

дългосрочен план да се повиши нивото на финансова грамотност в страната. След 

продължителни консултации на местно ниво и със съдействието на ОИСР и 

Министерството на финансите на Нидерландия (в рамките на съвместен 5-годишен 

проект по финансова грамотност, 2018-2022 г.) България изготви, съгласува и прие 

своята първа Национална стратегия за финансова грамотност (НСФГ) и План за 

действие (2021-2025 г.) към нея. 

 

Съвет за развитие на гражданското общество 

 

 

На 21 октомври 2022 г. е насрочено заседание на Съвета за развитие на гражданското общество 

(СРГО) с участието на вицепремиера Атанас Пеканов, Срещата е инициирана от граждански 

организации, които отправиха публично запитване към министър Пеканов за свикване на съвета. 

Вицепремиерът е поел също така ангажимент да свика първо заседание на Съвета за координация 

на участието на Република България в инициативата „Партньорство за открито управление.“ 

 

По-важни актове, качени на Портала за обществени консултации 
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1) Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Устройствения 

правилник на Агенцията за качеството на социалните услуги. 

Срок на приключване – 07.11.2022 г. 

С проекта на Постановление се предвиждат промени в Устройствения правилник на 

Агенцията за качеството на социалните услуги (АКСУ) с цел нормативно да бъде 

регламентирана възможността служителите на АКСУ, извършващи дейности, свързани с 

контрол и мониторинг на предоставянето на социалните услуги да осъществяват своите 

задължения извън седалището на агенцията. 

2) Проект на Наредба за Регистъра на висшите училища. 

Срок на приключване – 07.11.2022 г.  

С последните промени в Закона за висшето образование (ЗВО) (обн., ДВ, бр. 56 от 2022 

год.) са направени изменения в чл. 10, ал. 2, т. 3 относно поддържаните от министъра на 

образованието и науката регистри. Съгласно чл. 10, ал. 2, т. 3, буква „а“ от Закона за 

висшето образование Регистъра на висшите училища се води и поддържа като електронна 

база данни от министъра на образованието и науката чрез Националния център за 

информация и документация (НАЦИД). 

3) Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки. 

Срок на приключване – 07.11.2022 г. 

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки има за 

цел да отговори на необходимостта от регламентиране на възможности за възложителите 

по закона по-ефективно и ефикасно да осъществяват целевите си информационни 

кампании за запознаване на още по-широк кръг от обществеността с политиките си в 

областта на дейността на всеки от тях, посредством най-съвременните технологии в 

информационния сектор. 

 

  

 
 

 

  

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. 
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Получавате това съобщение в качеството си на представители на компании и фондации - членове и наблюдатели на 

Български дарителски форум. 
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