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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: 

 Народно събрание 

 Министерски съвет 

 Съвет за развитие на гражданското общество 

 По-важни актове, качени на Портала за обществени консултации 

 

Народно събрание  

 

1. Законопроект за изменение и допълнение на закона за съдебната власт 

Темата за необходимост от ефективна съдебна реформа в полза на гражданите е една от водещите. 

Настоящето предложение обсъжда конкретни текстове от Закона за съдебната власт, регулиращи: 

 Процедурите за предсрочно прекратяване на мандат на административните ръководители 

на органи на съдебната власт и членове на ВСС; 

 Въпросите относно формиране на състава на ВСС по такъв начин, че да бъдат гарантирани 

правата на магистратите и българските граждани, както и доверието в съдебната система от 

гледна точка на компетентност, прозрачност и законност. 

Също така се предлага извеждане на Националната следствена служба от системата на 

прокуратурата и обособяването й като самостоятелен орган на съдебната власт съобразно 

Конституцията на Р. България. Като се предлага в определени посочени случаи директорът на НСлС 

да придобива временно качество „изпълняващ длъжността прокурор по разследването срещу 

Главния прокурор и неговите заместници“. 

 

2. Законопроект за изменение и допълнение на закона за предучилищното и училищното 

образование. 

Законопроектът се отнася до учебниците и учебните комплекти в училищното образование, в 
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частност – тяхното обезпечаване и ползване от учениците от 8 до 12 клас. Предлага се безплатно 

ползване на учебници и учебни комплекти да е принцип за всички етапи на училищното образование 

и да обхване всички ученици от 1 до 12 клас включително. 

  

3. Законопроект за изменение и допълнение на закона за българския жестов език 

В процеса на прилагане на ЗБЖЕ са идентифицирани проблеми, свързани с обективната 

невъзможност да бъдат изплащани съответните суми на преводачите на български жестов език, 

породени от липсата на нормативно установено изискване за предоставяне на разходооправдателен 

документ. От една страна, изискванията към преводачите на българския жестов език са посочени в 

Закона, но не е регламентирано изискване преводачите да са самоосигуряващи се лица или да 

декларират статута си. От друга страна, заплащането на получената безвъзмездна преводаческа 

услуга не е освободено от облагането с данък по ЗДДФЛ или по силата на друг нормативен акт, 

поради което същото е в обхвата на т.нар. доходи от други източници. Нормативната промяна на 

Закона за българския жестов език ще доведе до прецизиране на конкретни разпоредби, свързани с 

предоставянето, отчитането и контрола върху преводаческите услуги от и на български жестов 

език; осигуряване на възможности за признаване на професионалната квалификация на 

преводачите, заявили вписване в Списъкa на преводачите.  

 

4. Законопроект за изменение и допълнение на закона за чистотата на атмосферния въздух 

При прилагането на Регламент (ЕС) № 517/2014 са констатирани редица случаи на предоставяне на 

пазара, включително чрез продажба онлайн, на определен вид флуорсъдържащи парникови газове 

– флуоровъглеводороди (HFC) в контейнери за еднократна употреба, които са възможни в резултат 

на нарушение на чл. 11, § 1 и Приложение III, т. 1 от Регламент (ЕС) № 517/2014 от 4 юли 2007 г. е в 

сила забрана за пускане на пазара (производство и допускане за свободно обращение/внос) на 

контейнери за флуорсъдържащи парникови газове, които не могат да бъдат повторно напълнени и 

които се използват при сервиз и поддръжка на хладилно, климатично и термопомпено оборудване, 

противопожарни системи, комутационна апаратура или като разтворители (контейнери за еднократна 

употреба). В допълнение, тъй като самият хладилен агент – HFC, е внесен по нелегален начин, са 

нарушени и изискванията за притежаване на квота при пускане на пазара съгласно чл. 15, § 1, ал. 2 

от Регламент (ЕС)  № 517/2014. 

 

Министерски съвет 

 

Решения на МС 

Новини от министерства 

 Министерство на образованието и науката 

o Жестовият език влиза все повече в образованието. МОН подкрепи създаването 

на речник, който доказа, че българският жестов език е естествен език. Издадени 

бяха и методически ръководства, чиято цел е да отговорят на потребностите на 

родители, ученици и учители да общуват с децата със слухова загуба. Речникът е 

разработен от научен екип от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и 

консултанти от общността на глухите хора. МОН продължава да работи в тази 

насока заедно с представители на академичната общност и на общността на глухите 

и сляпо-глухите хора.  
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o Повече медалисти от олимпиади ще получават стипендии от 2023 г. Предстои 

промяна в наредбата за закрила на деца с изявени дарби. Тя ще позволи всички 

ученици, спечелили златни, сребърни или бронзови отличия от международни 

олимпиади, да получават стипендии. В момента възнаграждение се отпуска на 

ученик, класиран индивидуално на първо, второ или трето място. В същото време 

класирането при някои международни олимпиади се извършва в медали (златен, 

сребърен и бронзов), а не по места (първо, второ и трето). Затова не всички 

медалисти могат да получат стипендии. 

o Още 2 млрд. лева евросредства ще влязат в образованието. Общият размер на 

одобрените от ЕК средства, които ще влязат в образованието по Програма 

„Образование“ 2021-2027 г., е близо 2 млрд. лв., което е два пъти повече в 

сравнение с предходния програмен период. Чрез планираните дейности ще бъдат 

подкрепени над 760 хиляди деца и ученици. „Изпълнителна агенция „Програма за 

образование“ е стартирала предварително изпълнението по първите две операции 

от програмата. Над 220 милиона лева ще бъдат насочени за личностно развитие в 

училищното образование. Всички дейности по Програма „Образование“ 2021-2027 

г., както и допълнително заложените, ще обхванат над 1 млн. български граждани. 

Програмата е структурирана в три приоритета, като предвидените мерки в подкрепа 

на образованието обхващат всички етапи – от детската градина, до докторската 

степен във висшите училища. Освен ученици, ще бъдат подкрепяни и социални 

работници, медиатори и родители на ученици от уязвими групи.  

o Три висши училища получават статут на изследователски университети. Нови 

три висши училища получават статут на изследователски университети за 

следващите 4 години. Списъкът беше одобрен от Министерския съвет и ще се 

актуализира до 1 ноември всяка година. От подадените 8 заявления на критериите 

за изследователски университети отговарят Медицинският университет – Плевен, 

Тракийският университет – Стара Загора и Русенският университет „Ангел Кънчев“. 

Трите университета имат значима по количество и качество научна продукция и най-

голям брой цитирания в научната литература. Определените за изследователски 

висши училища имат и сериозен дял на привлечени средства от международни и 

национални проекти и програми, както и от договори с български и чуждестранни 

предприятия.  

  

 Министерство на труда и социалната политика 

o 100 безработни са наети за възстановяването на наводнените селища в 

община Карлово. Общо 100 продължително безработни са наети за 3 месеца в 

аварийни екипи за преодоляване на последствията в пострадалите на наводнението 

населени места в община Карлово. Те помагат за почистването на улици и тротоари 

в селата Слатина, Христо Даново, Розино, Иганово, Кърнаре, Богдан, Войнягово и 

град Клисура, както и за възстановяването на дворовете на засегнатите къщи. 

Безработните са наети за период от 3 месеца по Програма за обучение и заетост на 

продължително безработни лица, която е част от Националния план за действие по 

заетостта и се финансира от МТСП. 
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Съвет за развитие на гражданското общество 

 

 

На 21 октомври 2022 г. се проведе заседание на Съвета за развитие на гражданското 

общество (СРГО). То е първото за служебния кабинет заседание на Съвета, което се проведе под 

председателството на Атанас Пеканов - заместник-министър председател по управление на 

европейски средства. Краткосрочен фокус на Съвета ще бъде довършването на работата по 

финансовия механизъм за подкрепа на граждански организации. Още в рамките на предстоящата 

седмица ще се планират работни срещи с представители на различни ведомства за обсъждане на 

възможните варианти. 

 

По-важни актове, качени на Портала за обществени консултации 

 

 

1) Проект на Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността 

на жените и мъжете 2023-2024 г.  

Дата на приключване: 14.11.2022 г. 

Националният план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и 

мъжете 2023-2024 г. е разработен за изпълнение на Националната стратегия за 

насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2021-2030 г., съгласно 

разпоредбите на чл. 13 от Закона за равнопоставеност на жените и мъжете (Обн. ДВ. бр.33 

от 26.04.2016 г.). Координацията е възложена на министъра на труда и социалната 

политика. Националният план за действие за насърчаване на равнопоставеността на 

жените и мъжете за периода 2023-2024 г. обхваща двегодишен период. Той цели 

провеждането на единната политика по равнопоставеност на жените и мъжете чрез 

включените мерки на различни институции и организации, които са структурирани в 

следните пет приоритетни области: 

1. Равнопоставеност на жените и мъжете на пазара на труда и равна степен на 

икономическа независимост; 

2. Намаляване на разликите по пол в заплащането и доходите; 

3. Насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете в процесите на взимане на 

решения; 

4. Борба с насилието и защита и подкрепа на жертвите; и 

5. Преодоляване на стереотипите по пол в различни сфери на обществения живот и 

сексизма. 
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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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