
 

28 октомври - 3 ноември 2022 г. 

 

 

 

 

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 биологичното разнообразие. 

Разработването на проекта за изменение на ЗБР се налага от необходимостта от създаване на 

органи за управление на мрежата „Натура 2000” и изпълнение на Реформа 1(C5.R1): Създаване на 

структура за управление на мрежата „Натура 2000” към Националния план за възстановяване и 

устойчивост (НПВУ). В допълнение трябва да се въведе задължението за разработване на 

специфични и подробни цели на опазване и на планове за управление на всички защитени зони. По 

този начин защитените зони ще бъдат управлявани на база планове за управление, чрез които се 

определят специфични за зоните мерки на опазване. НПВУ обвързва с конкретни срокове 

изпълнението на задължението за разработване на проект на ЗБР, а своевременното приемане на 

закона е предпоставка за навременно конституиране на органите за управление, както и изпълнение 

на задължението за въвеждане на подробни и специфични цели за защитените зони. 

 

2. Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс. 

В последното десетилетие престъпление против транспорта придобиха все по-трайна и ярка следа в 

обществото, поради трагичните последици, довели до множество загинали невинни жертви на пътя, 

включително и пешеходци. Броят на тези престъпления непрекъснато се увеличават. Голяма част от 

тези престъпления са извършени след движение с изключителна висока несъобразена скорост и/или 

след употреба на алкохол над допустимите норми и/или забранени субстанции, а също и от 

неправоспособни водачи. В резултат много често се стига до отнемане на човешки живот извън 
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платното на движение. Затова е необходимо този вид престъпления да получат по-тежки наказания. 

Също така настоящите обществени условия изискват по-сериозни мерки срещу водачи на МПС, които 

сами са се поставили в състояние след употреба на алкохол или наркотични вещества или техни 

аналози или съзнателно, след като им е отнето правото да управляват МПС, са седнали отново зад 

волана. 

 

3. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане. 

Дигитализацията на процеси, свързани с предоставянето на електронни ваучери за храна, включва 

два аспекта: 

 Въвеждане на електронни ваучери за храна и отпадане на хартиените ваучери. 

 Дигитализация на процесите между администрациите и между операторите. 

4. Законопроект за Регистрация на чуждестранните агенти. 

Законопроектът е внесен от ПП "Възраждане" и декларираната цел е "осъществяване на държавен 

контрол и регулация на прозрачността и публичността спрямо източниците и целта на извършваните 

преводи и предоставяно безвъзмездно материално подпомагане от чужбина". В мотивите към 

законопроекта се посочва, че целта на закона е да защитава националната сигурност и ще допринесе 

към международните усилия за борба с прането на пари. И още: "Важно за българското общество да 

бъде отчетен факта, че понастоящем както медиите, така и организациите, създадени въз основа на 

правото на сдружаване, са проява на обществена самоорганизация, а тяхното функциониране 

допринася за демократичния контрол и обществения дебат. Всички тези лица и организации играят 

ключова роля при формирането на общественото мнение". 

В момента БДФ подготвя становище относно този законопроект, с което ще ви запознаем в 

близките дни. По-долу в рубриката "Съвет за развитие на гражданското общество" можете да 

прочетете повече и за становището на СРГО по законопроекта. 

 

5. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пряко участие на гражданите в 

държавната власт и местното самоуправление. 

Законопроектът отново е внесен от ПП "Възраждане" и в мотивите му се посочва, че цели да затвърди 

методите на пряката демокрация като най-добрия път към социалното спокойствие и благоденствие 

на хората. Предложените в законопроекта промени предвиждат намаляването на броя на подписите, 

необходими за задействането на процедура по провеждане на народорешение (референдум). 

Според сегадействащите разпоредби е необходимо събирането на най-малко 200 000 подписа на 

български граждани и това се смята от вносителите за твърде висока граница и реално препятства 

инициирането на референдум.  

 

6. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за медиацията 

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. Въвеждането и насърчаване използването на медиацията, освен че непосредствено 

рефлектира върху работата на съда, но и дава безспорно по-икономична от гледна точка на време и 

финансови ресурси алтернатива за гражданите и бизнеса при разрешаване на спорове, което я прави 

доказано ефективна. 

 

7. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното 

образование. 

Настоящия законопроект се предлага със следните цели: 

1. Отстраняване на съществуващите пречки, ограничаващи конкурентоспособността и препятстващи 

https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/164422
https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/164423
https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/164423
https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/164426
https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/164426
https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/164432
https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/164449%20%C2%A0
https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/164449%20%C2%A0


 

кандидатстването във висшите училища. 

2. Допълнение и прецизиране на разпоредбите на закона, уреждащи възможността за валидиране на 

компетентности по предмети, който не е включен в дипломата за средно образование, по начин, който 

отговаря на поставените от родителите и Омбудсмана на Р. България проблеми във връзка с 

кандидатстването на зрелостниците в страна и в чужбина.  

3. Създаване на възможност за осъществяване на контрол върху работата на областните и 

общинските институции по изпълнение на стратегии за подкрепа за личностно развитие на децата, 

учениците и на годишните планове за изпълнение по дейности на тези стратегии.  

4. Намаляване на административната тежест за органите на управление в системата на средно 

образование и взаимосвързаност на училищните политики с общинските, областните и регионалните 

политики. 

 

8. Законопроект за допълнение на Закон за физическото възпитание и спорта. 

За да може дадено ЮЛНЦ, което има учредители и членове многоспортови клуб да кандидатства за 

Национална организация за университетски спорт е необходимо текста от закона да се редактира.  

 

9. Законопроект за допълнение на Закона за висшето образование. 

Промяната в закона се отнася до осигуряване на средства и възможности за подобряване на 

двигателната активност и спорт на студентите от висшите училища. 

  

 

Министерски съвет 

 

Решения на МС 

Новини от министерства 

 Министерство на образованието и науката 

o И най-малките училища могат да кандидатстват за европейски средства. 

Голямата цел е всяко българско дете да ходи на училище и да се чувства там 

достатъчно добре и на мястото си. Чрез Оперативна програма „Образование“ ще 

бъдат включени в този процес и голяма част от родителите, особено в 

маргинализираните групи. По ОП „Образование“ се предвижда през следващия 

програмен период 2021-2027 г. в българското образование да влязат близо 2 млрд. 

лева.  

 Министерство на труда и социалната политика 

o Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на МТСП за 

гарантиране заетостта на над 11 500 безработни. 

Правителството прие постановление за одобряване на допълнителни разходи по 

бюджета на МТСП за гарантиране заетостта на повече от 11 500 безработни от 

неравнопоставените групи на пазара на труда - продължително безработни, 

младежи до 29 г., хора с увреждания, с ниско или без образование и квалификация, 

наети по Националния план за действие по заетостта през 2022 г. Допълнителният 

финансов ресурс е в размер на 48.2 млн. лв. Той е осигурен от предвидените по 

https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/164451
https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/164452
https://www.mon.bg/bg/
https://www.mon.bg/bg/news/5099
https://www.mlsp.government.bg/
https://www.mlsp.government.bg/pravitelstvoto-odobri-doplnitelni-razkhodi-po-byudzheta-na-mtsp-za-garantirane-zaetostta-na-nad-11-500-bezrabotni
https://www.mlsp.government.bg/pravitelstvoto-odobri-doplnitelni-razkhodi-po-byudzheta-na-mtsp-za-garantirane-zaetostta-na-nad-11-500-bezrabotni


 

централния бюджет средства за изпълнението на политиката в областта на 

заетостта със Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. 

 

Съвет за развитие на гражданското общество 

 

 

Категорично отхвърляне на внесения от ПП „Възраждане“ проект на Закон за 

чуждестранните агенти – това становище единодушно бе гласувано от Съвета за развитие на 

гражданското общество на редовното му заседание на 1 ноември, под председателството на 

вицепремиера Атанас Пеканов. Общата позиция на Съвета е - проектът засяга гражданските и 

политическите права, свободата на изразяване на българските граждани, противоречи на 

Конституцията, на правото на EC и на международните актове, по които България е страна. СРГО 

изразява несъгласие с този пореден опит - заради партийни интереси - да се ограничават 

утвърдени в условията на демокрация ценности и достижения на гражданското общество. 

 

По-важни актове, качени на Портала за обществени консултации 

 

1) Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на 

Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта. 

Срок на приключване: 28.11.2022 г. 

Предложените изменения и допълнения в Правилника за прилагане на Закона за 

насърчаване на заетостта произтичат от влезлите в сила през юни 2022 г. промени в Закона 

за насърчаване на заетостта. Основните цели на предложените промени са: 

 Облекчаване на съществуващата административна процедура по регистрация на 

търсещите работа лица и намаляване на административната тежест за 

работодатели при кандидатстване за получаване на средства по насърчителните 

мерки за заетост и обучение; 

 Регламентиране на дейности за насърчаване интеграцията в заетост на 

икономически неактивните лица; 

 Регламентиране на реда и условията за финансиране на процедури за валидиране 

на професионални знания, умения и компетентности на безработни лица. 

  

2) Проект на Наредба за прилагане на подмярка 22.1 „Извънредно временно 

подпомагане за земеделските стопани, които са особено засегнати от последиците 

от руското нашествие в Украйна“ от Програмата за развитие на селските райони за 

периода 2014 – 2020 г. 

Срок на приключване: 11.11.2022 г. 
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С проекта се цели създаване на опростена процедура за предоставяне на спешна помощ 

на земеделските стопани, които осъществяват дейност в сектори, силно засегнати от 

руското нашествие в Украйна. Така следва да се ограничат загубите вследствие на 

увеличените цени на вложените ресурси, да се осигури стабилност на земеделските 

стопанства, както и да се обезпечи тяхната ликвидност и жизнеспособност. Очакваният 

резултат е това да доведе до продоволствена сигурност в страната. Предлагат се и 

промени на действащи разпоредби в Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за 

прилагане на схемите за директни плащания, като се дава яснота в използвани понятия. 

Отделно се регламентира необходима промяна, с която са дава възможност на 

земеделските стопани да изпълнят задълженията си в удължени срокове. 

 

  

 
 

 

  

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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