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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 

 Комисия за прякото участие на гражданите и взаимодействието с 

гражданското общество 

 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 корпоративното 

подоходно облагане. 

Законът предвижда възможност за предоставяне на електронни ваучери за храна от 

страна на операторите на ваучери за храна към работодателя и респективно към техните 

работници. Това ще улесни процеса по администриране и раздаване на ваучери, както ще 

спести и излишното печатане на ваучери на хартиен носител. 

 

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

комунистическия режим в България за престъпен. 

В Закона е дадена точна квалификация на човеконенавистния характер на режима, 

тежките поражения, които той е нанесъл върху българското общество и хилядите невинни 

жертви, избити без съд и присъда през периода 09.09.1944 - 10.11.1989 г.  

 

3. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и 

сродните му права. 

Проектът е изготвен с основна цел въвеждане на Директива 2019/789 на Европейския 

парламент и на Съвета от 17 април 2019 г. за установяване на правила във връзка с 
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упражняването на авторското право и сродните му права, приложими за определени 

онлайн предавания на излъчващите организации и за препредаването на телевизионни и 

радиопрограми и за изменение на Директива 93/83/ЕИО на Съвета относно авторското 

право и сродните му права в цифровия единен пазар. Държавите членки бяха длъжни да 

транспонират тези директиви във вътрешното си законодателство най-късно до 7 юни 

2021 г. За закъснението срещу страната ни са образувани две процедури за нарушение, 

които са на етап мотивирано становище.  

 

Народно събрание - Комисия за прякото участие на гражданите и 

взаимодействието с гражданското общество 

 

 

В комисията са внесени за обсъждане и гласуване следните законопроекти и теми за 

дискусии: 

 Законопроект за представителните искове за защита на колективните интереси на 

потребителите, № 48-202-01-28/01.11.2022 г., вносител Министерски съвет 

(гласуване). 

 Обсъждане и гласуване на Законопроект за измeнение и допълнение на Закона за 

българския жестов език, № 48-202-01-6/ 24.10.2022 г., вносител Министерски 

съвет. 

 Дискусия с неправителствени организации по повод отбелязване на 25 ноември – 

Международен ден за елиминиране на насилието срещу жените на тема: 

„Насилието срещу жени – проблеми и решения“. 

Заседанието, което ще се проведе днес, 24 ноември 2022 г. е открито за медии, граждани 

и граждански организации. 
 

Също така Комисия публикува покана за участие в процедура за избор на членове 

на Обществения съвет към КПУГВГО. Можете да видите поканата на този лик. Срокът 

за подаване на заявления е до 5 декември 2022 г. 

  

 

Министерски съвет 

 

Решения на МС 

Новини от министерства: 

 Министерство на образованието и науката 

o Над 2 млн. лева получават училища, които работят по Национална 

програма „Иновации в действие“. 1 875 000 лв. се отпускат за 

популяризиране и мултиплициране на добри практики. Предвижда се с тях 

да се осъществят партньорства с посещения в училищата за представяне 

на добри образователни иновации. По този модул се финансират 300 

https://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/3141
https://www.mon.bg/bg/
https://www.mon.bg/bg/news/5119


иновативни училища, други 300, които нямат този статут, и двете 

български държавни училища в Прага и Братислава. С 29 995 лв. ще се 

финансира организирането на 7 регионални форума. За закупуване на 

материали, учебни средства и пособия за прилагане на иновативни методи 

на преподаване се отпускат 150 000 лева. С тях се осигурява подкрепа за 

123 творчески работещи училища. 

o Увеличават се ученическите практики. 13 932 ученици ще развиват 

професионалните си умения със стажове в реална работна среда във 

фирми и предприятия по проект „Ученически практики 2“. Техният брой се 

увеличава с 2 283 спрямо предварително предвиденото. Разширяването на 

обхвата се наложи заради големия интерес от страна и на учениците, и на 

работодателите, и многото заявления за участие. Училищата, участващи в 

проекта, са общо 321 в цялата страна. Допълнително през тази учебна 

година се включват 108 нови училища. Благодарение на това проектът ще 

обхване по-голям брой паралелки и професионални направления. Голяма 

част от тях са от приоритетни за икономиката сектори като машиностроене, 

електроника, архитектура и строителство и др., каквато е една от целите 

на проекта. 

  

 Министерство на труда и социалната политика 

o Стартира кампания за набиране на проекти по „Красива България” 

за 2023 г. До 20 февруари 2023 г. общините, областните управители и 

държавните институции могат да кандидатстват по проект „Красива 

България” към Министерство на труда и социалната политика за 

финансиране на проекти, които целят да осигурят подобрени работни 

условия и по-качествено обслужване на гражданите в областта на 

образованието, здравеопазването, социалните услуги, културата, 

администрацията, спорта и развлеченията. 

o 500 000 човека ще придобият дигитални умения до средата на 2026 

г. Програмата на Министерството на труда и социалната политика е 

насочена към безработни и заети и се осъществява с финансиране по 

Плана за възстановяване и устойчивост. В рамките на проекта МТСП ще 

разработи дигитална платформа и електронни ресурси за провеждане на 

онлайн курсове. Планирано е създаването на 760 дигитални клуба, които 

да разполагат и с оборудване за онлайн обучение на хора в неравностойно 

положение. 

  

 Министерство на финансите 

o Съветът на ЕС разреши на България да увеличи минималния праг 

за регистрация по ДДС на 100 000 лв. Съветът на Европейския съюз 

разреши на България да въведе специална мярка за дерогация от член 287 

от Директива 2006/112/ЕД относно общата система на данък върху 

добавената стойност (ДДС). По този начин се разрешава страната ни да 

освободи от ДДС данъчно задължените лица с годишен оборот до 

равностойността в национална валута на 51 130 евро по обменния курс в 
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деня на присъединяването. Срокът на действие на дерогацията е до 31 

декември 2024 г., докогато държавите-членки трябва да транспонират 

Директива (ЕС) 2020/285 и съответно от 1 януари 2025 г. на държавите-

членки ще бъде позволено да освободят от ДДС доставките на стоки и 

услуги, извършени от данъчно задължени лица, чиито годишен оборот не 

надвишава прага от 85 000 евро. 

  

 Министерство на правосъдието 

o Министерството на правосъдието предлага допълнителни 

изменения в проекта за НПК и ЗСВ след препоръките на 

Венецианската комисия. Министерството на правосъдието допълни 

проекта за изменения в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) и Закона 

за съдебната власт (ЗСВ), които засягат механизма за разследване срещу 

главния прокурор и ред други важни въпроси. Новите текстове са в 

изпълнение на препоръките, отправени от Венецианската комисия. 

  

 

Съвет за развитие на гражданското общество 

 

 

Предстои заседание на Съвета днес, 24 ноември 2022 г., за резултатите от което ще ви 

информираме допълнително. 

 

По-важни актове, качени на Портала за обществени консултации 

 

1. Проект на Постановление за мерките по прилагане на Регламент (ЕС) 

2022/1854 на Съвета от 6 октомври 2022 г. относно спешна намеса за справяне 

с високите цени на енергията. 

Срок на приключване: 4.12.2022 г. 

С цел справяне с високите цени на електроенергията, в условията на настоящата 

енергийна криза, породена от увеличеното търсене на електрическа енергия, 

ограничаване доставките на природен газ от Русия и заплаха за тяхното прекъсване, 

ограничения, свързани с технологични и климатични проблеми, бе приет Регламент (ЕС) 

2022/1854 от 06 октомври 2022 г. относно спешна намеса за справяне с високите цени на 

енергията. 

 

2. Проект на Наредба за обследване за енергийна ефективност, сертифициране 

и оценка на енергийните спестявания на сгради. 

Срок на приключване: 06.12.2022 г.  

Министерство на енергетиката предлага за обществено обсъждане Проект на Наредба за 
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обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните 

спестявания на сгради. Нормативният акт е разработен по съвместна компетентност от 

Министерството на енергетиката (МЕ), Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството (МРРБ) и Агенцията за устойчиво енергийна развитие (АУЕР). Във 

връзка с новия законодателен пакет, предложен от Европейския съюз, предвиждащ 

целенасочени действия за изпълнение на Зелената сделка, България трябваше да 

извърши следващото динамично адаптиране на законодателството по енергийна 

ефективност към измененията в европейските актове, за да осигури стабилна и 

предвидима нормативна уредба през следващите десет години. 

  

3. Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Методика за 

определяне на цените и ценовите пакети на универсалната услуга. 

Срок на приключване: 23.12.2022 г.  

Проектът на Постановление на Министерския съвет за приемане на Методика за 

определяне на цените и ценовите пакети на универсалната услуга (Проекта) е разработен 

от Комисия за регулиране на съобщенията (КРС/ Комисията) във връзка с изпълнение на 

разпоредбата на чл. 195, ал. 1 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС),  (изм. и доп. 

ДВ. бр. 20 от 09.03.2021 г.). Съгласно чл. 195, ал. 1 от ЗЕС, начинът за определяне на 

цените и ценовите пакети на универсалната услуга се посочва в методика, разработена 

от КРС и приета от Министерския съвет. Проектът е приет с Решение № 320 от 29.09.2022 

г.  на Комисията. Резултатите от проведеното от КРС общественото обсъждане, 

включително мотивите  по неприетите бележки, са налични на страницата на Комисията 

в интернет на този линк.  

 

  

 
 

 

  

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. 

 

Our mailing address is: 
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