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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 водите 

Приемането на законопроекта се обуславя от необходимостта да се подсигури водни запаси от 

питейна вода. С настоящия законопроект се цели да се предвиди по-строга защита за вододайните 

гори, каквито са горите в СОЗ, както и по-строг контрол, чрез задължение за изпълнителната власт 

да приведе в съответствие подзаконови нормативни актове.   

  

 

Министерски съвет 

 

Решения на МС 

Новини от министерства 

 Министерство на образованието и науката 

o Осигуряване на по-добър достъп до образование за децата със специални 

потребности. Проектите в рамките на Националния план за възстановяване и 

устойчивост ще допринесат за реализиране политиката за приобщаващо 
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образование. Един от тях е изграждане на училищни STEM центрове в цялата 

страна. Министърът на образованието проф. Сашо Пенов припомни, че през 2021 

г. заработи първата в България онлайн платформа за допълнителна подкрепа на 

деца със специални образователни потребности – „Подкрепи ме“, създадена 

съвместно с УНИЦЕФ и с Регионалния център за подкрепа на процеса на 

приобщаващото образование – София-град. Платформата предоставя библиотека 

с безплатни образователни и терапевтични ресурси и разширява възможностите на 

децата и учениците със специални образователни потребности да получат 

допълнителна подкрепа в цялата страна.  

o Още 4,4 млн. лева за пътувания на ученици и учители. Правителството одобри 

нови 4 428 450 лева за почивки на ученици по Националната програма „Отново 

заедно“. Със средствата се обезпечават пътуванията на над 4 200 деца и учители 

от общо 372 училища в страната, одобрени за втория етап на програмата за 2022 г. 

Те получиха шестдневен туристически пакет на стойност 500 лева на участник, който 

включва 5 нощувки, храна, транспорт, застраховка и допълнителни културни и 

спортни дейности. 4 007 700 лв. се насочват към 132 общини за финансиране на 

пътуванията на 3 486 ученици и 393 ръководители от 328 общински училища. 

Министерството на образованието и науката получава общо 381 500 лв. С тях ще 

бъде осигурена почивка на 286 ученици, водени от 30 ръководители от 32 държавни 

училища, на 10 деца и 2 ръководители от две духовни училища и на 40 ученици и 4 

преподаватели от 7 частни училища.  

 Министерство на труда и социалната политика 

o Финансовата подкрепа за 670 000 хора с увреждания ще се повиши с 22% през 

2023 г. Това е продиктувано от решението на служебното правителство да повиши 

стойността на официалната линия на бедност в страната, която от 1 януари ще 

нарасне от 413 лв. на 504 лева. Това каза вицепремиерът и министър на труда и 

социалната политика Лазар Лазаров, който представи предприетите от служебния 

кабинет мерки в подкрепа на хората от уязвимите групи по време на 

парламентарния блицконтрол. Конкретният размер на финансовата подкрепа за 

различните групи хора с увреждания се определя като процент от линията на 

бедност за съответната година. Например за хората с над 90% степен на увреждане 

с определена чужда помощ, които получават социална пенсия за инвалидност, ще 

достигне 287,28 лв.   

o Първите шест общини започнаха изпълнението на договори по мярката 

„Грижа в дома“ по ПРЧР (2021-2027). Първите шест общини започнаха 

изпълнението на договори по мярката „Грижа в дома“, която се финансира по 

Програма „Развитие на човешките ресурси“ (2021-2027). В събитието се включиха 

близо 300 участници. Чирпан, Бойчиновци, Тополовград, Велико Търново, Свищов 

и Костинброд са първите общини, които имат сключени договори по новата 

програма. „На практика тези общини вече могат да стартират организацията по 

управлението на договорите. Операция „Грижа в дома“ е продължение на добре 

известната мярка „Патронажна грижа“. Очаква се по нея около 32 000 възрастни в 

невъзможност за самообслужване и хора с увреждания да получат услуги в 

домашна среда. Бюджетът на операцията „Грижа в дома“ е в размер на 175 млн. лв.  

o Приет е националният план за създаване на Европейска гаранция за детето 

(2030).  

Правителството прие План за действие в изпълнение на препоръката на Съвета на 

ЕС за създаване на Европейска гаранция за детето (2030). Документът включва 
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водещите мерки за намаляване на бедността сред децата и насърчаване на тяхното 

социално включване. Приоритет в изпълнението на плана е намаляването на броя 

на децата в риск от бедност или социално изключване до 2030 г. В документа са 

заложени дейности за осигуряване на безплатно образование, здравеопазване и 

детски грижи, както и за достъп до подходящо жилище и пълноценно хранене, като 

всички мерки са в унисон с Европейската гаранция за детето. Финансирането им ще 

бъде подкрепено със средства от държавния бюджет и европейските фондове. С 

мерките, които ще бъдат финансирани от Европейския социален фонд+ чрез 

Програма „Развитие на човешките ресурси“ и Програма „Образование“ за 

програмния период 2021-2027 г., ще бъдат обхванати над 200 000 деца от уязвими 

групи. 

 

Съвет за развитие на гражданското общество 

 

 

Предстои заседание на Съвета за развитие на гражданското общество на 11 ноември 2022 г.  

  

 

По-важни актове, качени на Портала за обществени консултации 

 

1) Проект на Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а 

от Закона за хазарта за периода 2023 - 2025 г. 

Срок на приключване: 17.11.2022 г. 

В условията на решаване на редица предизвикателства пред младите хора, като влиянието 

на пандемията от COVID-19 върху образователния процес, ежедневието и психичното им 

здраве, задълбочаващите се социални различия и изменението на климата, от особена 

важност е да бъдат приложени устойчиви инструменти и механизми за подкрепа 

развитието на младите хора в страната. В отговор на тези предизвикателства и с цел 

инвестиране в младежта като значим социален капитал Министерството на младежта и 

спорта разработи нова средносрочна Национална програма за изпълнение на младежки 

дейности по чл. 10а от Закона за хазарта (НПИМД)  за периода 2023 - 2025 г. 

 

2) Проект на Наредба за аварийно планиране и аварийна готовност при ядрена и 

радиационна авария. 

Срок на приключване: 04.12.2022 г. 

В проекта на Наредба за аварийно планиране и аварийна готовност при ядрена и 

радиационна авария са отразени промените в областта на аварийното планиране и 

готовност в глобален мащаб. Обособени са пет категории на аварийна готовност, 

прецизирани са определенията на зоните за аварийно планиране, въведени са изисквания 

и критерии за взимане на решение за прекратяване на аварията, въведени са основни 
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дозови критерии и оперативни нива за реагиране по отношение прилагането на защитни 

мерки при авария и са прецизирани изискванията за разработване на вътрешен авариен 

план. Разработени са изисквания за разработване на авариен план за превоз на 

радиоактивни вещества. 

 

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

Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени 

дарби, приета с ПМС № 298 от 17.12.2003 г. 

Срок на приключване: 05.12.2022 г. 

В настоящата редакция на Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила 

на деца с изявени дарби учениците, които са спечелили златен, сребърен или бронзов 

медал от международна олимпиада, международен конкурс или състезание не са включени 

като адресати на финансовото подпомагане и стипендия като част от мерките на закрила 

на деца с изявени дарби. Така действащата нормативна уредба не позволява те да се 

възползват от предвидените стимулиращи мерки, което не е справедливо от гледна точка 

на постигнатите от тях резултати. 

 

4) Проект на Методика за оценка на потребностите от високотехнологични помощни 

средства за хора с трайни увреждания по проект „Предоставяне на помощни 

средства за лица с трайни увреждания“ по Националния план за възстановяване и 

устойчивост. 

Срок на приключване: 07.12.2022 г. 

Предложеният акт представлява съществена част за изпълнение на ключов етап по 

проекта като част от Националния план за възстановяване и устойчивост, насочен към 

насърчаване на дейностите за осигуряване на лична мобилност и достъпност за хората с 

трайни увреждания чрез предоставяне на високотехнологични помощни средства (ВПС) за 

целите на тяхната социално-икономическа интеграция. Краен получател на инвестицията 

е Министерството на труда и социалната политика. Методиката има за цел установяване 

на ограниченията, възпрепятстващи хората с трайни увреждания да осъществяват 

функционалността си в ежедневните дейности, и да прецени полезността на конкретни ВПС 

за подобряване на тяхната независимост и пълноценното им участие в отделните сфери 

на обществения живот с фокус към повишаване на функционалността в образователната 

или трудовата дейност. Посредством Методиката ще се направи подбор на лица с трайни 

увреждания и разпределение на ВПС, като се вземат предвид здравето и специфичните 

им нужди и техните социално-демографските характеристики. 

 

5) Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Е-РД-04-3 от 4 май 

2016 г. за допустимите мерки за осъществяване на енергийни спестявания в 

крайното потребление, начините на доказване на постигнатите енергийни 

спестявания. 

Срок на приключване: 05.12.2022 г. 
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Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане промени в наредбата 

за допустимите мерки за енергийни спестявания. Министерството на енергетиката 

предлага за обществено обсъждане изменения в Наредба № Е-РД-04-3 за допустимите 

мерки за осъществяване на енергийни спестявания в крайното потребление, начините на 

доказване на постигнатите енергийни спестявания, изискванията към методиките за 

тяхното оценяване и начините за потвърждаването им. С предлаганите изменения се 

осигурява възможност задължените лица по Закона за енергийната ефективност да 

доказват постигнатите енергийни спестявания и чрез измерването им. По този начин 

спестяванията от прилагането на дадена мярка или на пакет от мерки се определят чрез 

регистриране на действителното намаление на потреблението на енергия или чрез 

прилагане на стойности на енергийни спестявания в съответствие с резултати от 

независим мониторинг на предходни мерки за енергийна ефективност в сходни 

инсталации. 

 

6) Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на План за действие за 

периода 2022-2024 година към Стратегическата рамка за развитие на 

образованието, обучението и ученето в Република България (2021-2030) 

Срок на приключване: 09.12.2022 г. 

В Националния план за възстановяване и устойчивост, в Компонент 1. „Образование и 

умения“ е планирана реформа на предучилищното, училищното образование и ученето 

през целия живот. Тя включва разработване и приемане на изменения и допълнения в 

Закона за предучилищното и училищното образование, модернизиране на нормативната 

рамка в сферата на професионалното образование и обучение и приемане на План за 

действие към Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето 

в Република България (2021-2030). Планът следва да бъде приет от Министерския съвет 

до края на 2022 г.   

 

  

 
 

 

  

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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