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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 допълнение на Закона за електронната търговия. 

Социалните мрежи имат съществено влияние върху общественото мнение, като това подлежи на 

организирани злоупотреби чрез т.н. „тролове“, особено в периода на предизборна кампания. 

Законопроектът предвижда, при спазване на ограниченията при прилагане на хармонизираното 

европейско право, в рамките на предизборната кампания социалните мрежи, които представляват 

много големи онлайн платформи, използващи алгоритъм за препоръчване на съдържанието, да 

прилагат серия от технически мерки за ограничаване на фалшивите (тролски) профили.  

 

2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите. 

Целта на този закон е чрез мерки за повече прозрачност и публичен контрол да разреши най-голямото 

предизвикателство пред управлението на българските гори - политическия и корупционен натиск 

върху ръководните кадри в държавната горска система, което води до половинчато прилагане на 

законите, занижен контрол в горите, лошо управление на институциите и държавните горски 

стопанства, финансови злоупотреби, липса на развитие на човешкия капацитет в горската система, 

ниско качество на екосистемните ползи от горите и т.н. Този натиск е основно резултат от 

непрозрачните и нагласени процедури при назначаването и освобождаването на ръководни кадри, 

се казва в мотивите към законопроекта. 

 

3. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска 

цел. 

Промените касаят защита на правата на членовете на юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) 
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да участват активно във вземането на решения, както и да се отказват от своите функции. 

Законопроектът предлага възможността ЮЛНЦ да имат правото да провеждат общите си събрания 

в онлайн среда. Към настоящия момент е предвидено т.нар. дистанционно участие единствено при 

заседанията на управителния съвет (УС), но не и по отношение участието в работата на Общото 

събрание (ОС) на дадено юридическо лице с нестопанска цел. Читалищата са юридически лица с 

нестопанска цел, но са уредени в специален закон – Закона за народните читалища. За да може да 

бъде уредена възможността и техните ОС да бъдат провеждани от разстояние, е необходима 

съответната законова промяна. С предложените текстове ще се гарантира законосъобразната 

дейност на всички ЮЛНЦ, съобразно динамично развиващите се обществени отношения и 

дигиталните възможности за комуникация. Признаването за законосъобразни на онлайн заседанията 

на ОС ще е в синхрон със задължението на държавата да се гарантират упражняването на 

конституционното право на гражданите свободно да се сдружават във всеки един момент без оглед 

на тяхното физическо местоположение. По повод зачестилите  случаи на заявление за заличаване 

на членове на УС в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията и въз основа на липсата на 

законова регламентира възможност за напускане на член на УС/ управител с едностранно 

предизвестие до ЮЛНЦ, се предлага да бъде приета нова ал. 4 в чл. 30 от ЗЮЛНЦ. 

 

4. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронното управление. 

Със законопроекта се уреждат следните основни теми, които са и част от Споразумението за 

съвместно управление: 

 Премахване на удостоверения чрез приравняване на служебното събиране на информация 

с предоставяне на удостоверенията от заявителя; 

 Забрана за въвеждане с подзаконов акт на стикери и други документи, които представят 

данни, които са налични в регистри; 

 Улеснено заявяване на електронни административни услуги чрез премахване на 

изискването за квалифициран електронен подпис за мнозинството от услугите; 

 Връчване на фишове, актове и наказателни постановления по електронен път; 

 Разширяване на обхвата и уреждане на сигурността на системата за сигурно електронно 

връчване. 

В момента редица институции изискват удостоверения въпреки възможността да получават нужната 

информация по служебен път поради изрични законови изисквания за предоставяне на 

удостоверения от страна на заявителя. С предложения законопроект служебната справка се 

приравнява на предоставянето на удостоверение от заявителя, което освобождава администрацията 

от задължението да изискват удостоверение съгласно специалните си закони. 

 

Министерски съвет 

 

Решения на МС 

Новини от министерства 

 Министерство на образованието и науката 

o По-добър достъп до образование на деца със специални потребности. В 

рамките на проект „Подкрепа за приобщаващо образование“, финансиран от 

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, 

съфинансирана от ЕС, ще бъде осигурено по-високо качество и по-добър достъп до 
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образование на деца и ученици със специални образователни потребности, с 

хронични заболявания, в риск и с изявени дарби в системата на предучилищното и 

училищното образование чрез предоставяне на допълнителна подкрепа за 

личностно развитие. По една от дейностите се разработват модели и инструменти 

за приобщаващо образование, които предстои да бъдат въведени в работата на 

педагогическите специалисти в детските градини и училищата. Проектите в рамките 

на Националния план за възстановяване и устойчивост също ще допринесат за 

реализиране политиката за приобщаващо образование.  

o В 2240 училища ще бъдат изградени STEM центрове. 2240 училищни STEM 

кабинета ще бъдат изградени в цялата страна със средства по Плана за 

възстановяване и устойчивост. Това е заложено в проекта „STEM центрове и 

иновации“. Инвестициите са насочени както към модернизиране на сградите, така и 

към изграждане на STEM центрове във всяко училище. Ще има средства и за най-

малкото населено място, за най-малкото училище, за най-малкото село в страната, 

съобщиха от МОН. 

o Нова тригодишна програма за интеграция на деца от малцинствата. Нова 

тригодишна програма за дейността на Центъра за образователна интеграция на 

децата и учениците от етническите малцинства прие правителството. Мерките по 

нея ще се осъществяват в периода от 2022-2024 г. Те са насочени към гарантиране 

на устойчивост на процеса на образователна интеграция, намаляване на 

неравенствата, насърчаване на мотивацията на деца и родители към образование. 

Предвижда се също и системна работа с родителите за привличането им като 

пълноценни участници в образователния процес. Центърът ще разработва и 

изпълнява проекти, свързани с подпомагане на общините и социално приобщаване 

на децата от етническите малцинства.  

 Министерство на труда и социалната политика 

o Политиката по равнопоставеност е необходимо условие за напредък в 

обществото. През следващата година Министерството на труда и социалната 

политика ще реализира редица инициативи, насочени към създаването на 

устойчиви възможности за активно участие в пазара на труда и обществения живот 

на всички хора и най-вече на неравнопоставените групи. Над 830 млн. лв. ще бъдат 

инвестирани през 2023 г. за подкрепа на работодателите и на заетите, както и за 

реализацията на безработните на пазара на труда. Средствата са по Програма 

"Развитие на човешките ресурси" и Плана за възстановяване и устойчивост и ще се 

изразходват за програми за заетост, обучение, менторство и професионално 

развитие на хора от разнообразни целеви групи.  

o Над 3,2 млн. лв. допълнително ще бъдат насочени към заетост на хора с 

увреждания и продължително безработни. Те са част от Националния план за 

действие по заетостта (НПДЗ) и ще бъдат преразпределени към програми и мерки 

за заетост и обучения на безработни хора с увреждания, продължително безработни 

и хора в предпенсионна възраст. Предложението на МТСП за пренасочване на 

финансовия ресурс е подкрепено от Националния съвет за насърчаване на 

заетостта. Близо 1,2 млн. лв. допълнително ще бъдат насочени към Национална 

програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания поради засиления 

интерес на работодателите. Програмата осигурява възможност за трудова 

реализация и двугодишна заетост за безработни  хора с увреждания. С близо 500 

000 лв. ще се увеличи бюджетът на програмата за обучение и заетост на 
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продължително безработни. Въпреки спада в равнището на безработицата, делът 

им продължава да бъде 26,5% от общия брой регистрирани безработни. 

 

Съвет за развитие на гражданското общество 

 

 

На своето заседание, проведено на 11 ноември 2022 г. Съветът за развитие на гражданското 

общество взе следните решения:  

 Да се създаде Работна група с експерти от администрацията на МС и членове на СРГО за 

финализиране на задачата за създаване на механизъм за финансиране на проекти на НПО. 

 СРГО да излезе със становище в подкрепа на предложен законопроект за изменение и 

допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, касаещ възможността за 

провеждане на Общи събрания онлайн и за отказ от участие в Управителни съвети на 

ЮЛНЦ. Вижте повече за предложения законопроект по-горе в новините от Народното 

събрание.  

 

По-важни актове, качени на Портала за обществени консултации 

 

1. Стратегия за биологичното разнообразие в Република България. 

Срок на приключване: 11.12.2022 г. 

Стратегията за биологичното разнообразие на Република България (СБРРБ) е основен 

стратегически документ, чрез който се определят средносрочните цели и приоритети, 

свързани с опазване на биологичното разнообразие на територията на страната. Тя има 

интегриран характер, който се обуславя от една страна от прякото въздействие на 

документа върху социално-икономическите процеси, протичащи в държавата, а от друга с 

необходимостта от реализацията на дейности в различните сектори на икономиката и 

обществото. 

 

2. Проект на Решение на МС за приемане на Национална стратегия за развитие на 

горския сектор в Република България за периода до 2030 г. 

Срок на приключване: 12.12.2022 г.  

Основната цел на националната стратегия е осигуряване провеждането на добре 

координирана горска политика. Тя е основополагащ документ, който задава визията и 

стратегическата рамка на държавната политика за постигане на дългосрочно и устойчиво 

управление на жизнени и продуктивни многофункционални гори при поддържане на 

устойчивост и конкурентоспособност на горския сектор, което е основа за по-висок жизнен 

стандарт в планинските и селските райони. 

 

3. Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергията от 

възобновяеми източници 

Срок на приключване: 24.11.2022 г. 
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Измененията са разработени и предложени от Министерство на енергетиката с цел 

транспониране на изискванията на Директива ЕС 2018/2001 за насърчаване използването 

на енергия от възобновяеми източници. С оглед изпълнение на изискванията на 

Директивата, в проекта са допълнени правомощията на министъра на околната среда и 

водите, който разработва и прилага механизъм за надеждно и независимо одитиране на 

подаваната от икономическите оператори информация относно изпълнението на 

изискванията за устойчивост на биогоривата и течните горива от биомаса. Съгласно 

предлаганите промени министърът на околната среда и водите следва да организира 

подаването на информация за сделките и критериите за устойчивост на газообразните и 

течните горива от биомаса, използвани в транспорта. 
 

  

 
 

 

  

 

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 
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