
 

25 ноември - 1 декември 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 защита от домашното 

насилие. 

Основната причина, която налага приемането на проекта, е изключителното изостряне на 

домашното насилие в последните няколко години и увеличаване на броя на пострадалите 

и жертвите. Втората причина, която налага необходимостта от предприемане на 

законодателни промени в областта, са препоръките към Р. България, направени в рамките 

на различни контролни и мониторингови механизми по конвенции на ООН в областта на 

правата на човека, имащи отношение към проблемите на насилието над жени и в  частност 

– домашното насилие. С цел осигуряване на по-високо ниво на закрила на лица, 

пострадали от домашно насилие, се предлага мярка за настаняване на тези лица в 

кризисни центрове. Със законопроектът се предлага да се установи разкриването на поне 

един такъв кризисен център във всяка област на страната.   

 

2. Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс. 

Основанието за тези законодателни промени е зачестяването на престъпления по чл. 279, 

чл. 280 и чл. 281 от Наказателния кодекс, а именно засилващата се дейност на 

организирани престъпни структури, занимаващи се с трафик на лица, нелегално 

преминаващи държавната граница на Р. България, от която зачестяват случаите на 

пострадалите или починали органи на власт, както и засиленият миграционен 

натиск. Посочените мотиви са, че при извършването на тези престъпления се наблюдава 

чувство на безнаказаност у извършителите, което води до повторяемост и корупция. 

Предлага се увеличаване на размера и вида на наказанията за престъпленията по тези 

членове, както и кумулативно налагане на различни по вид санкции, за да се засили техния 

превантивен ефект и извършителите на тези престъпления да понесат съразмерно на 

обществената им опасност наказание.  
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3. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обявяване на 

комунистическия режим в България за престъпен. 

Със законопроектът се цели да се предприемат конкретни действия за финализиране на 

процеса за декомунизация на България.  

 

4. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за военноинвалидите и 

военнопострадалите. 

Със законопроекта се разширява възможността на военноинвалидите и 

военнопострадалите да ползват специални институции за предоставяне на социални 

услуги. Увеличава се и помощта за телефонни услуги, заради финансовата 

криза.  Предложените промени са в основата на Стратегията за осигуряване на равни 

възможности за хора с увеждане 2016-2020 г. и продължената Стратегия за правата на 

хората с увреждания за периода 2021 -2030.  

  

5. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хората с увреждания. 

Законопроектът цели да подпомогне хората с увеждания да упражняват правата си по 

време на преосвидетелстване от органите на медицинската експертиза. С предложения 

текст се търси решение на проблемите със забавянето на органите на медицинската 

експертиза и невъзможността засегнатите граждани да упражняват правата си, не по-тяхна 

вина.  

 

Министерски съвет 

 

Решения на МС и новини от министерства: 

 Министерство на образованието и науката 

o Бизнесът инвестира повече от държавата в научни изследвания.  

Държавното финансиране за научноизследователска дейност в България е 

недостатъчно – то е в рамките на около 0,25% от БВП през 2021 г., въпреки 

поетите ангажименти в Националната стратегия за развитие на научните 

изследвания да достигне 0,50% от БВП през 202 г. и 0,70% през 2022 г. Това 

се посочва в Годишния доклад за състоянието и развитието на научните 

изследвания в научните организации и висшите училища през 2021 г., приет 

от правителството. Бизнесът инвестира повече от държавата, но частното 

финансиране е за приложни изследвания и експериментално развитие и 

95% от средствата, декларирани от национални предприятия като разходи 

за наука, остават в предприятията и не осигуряват средства за 

фундаментални изследвания. 

o Още 11 млн. лева за детски градини и училища. 

Още 11 178 364 лв. за изграждане, пристрояване, надстрояване и 

реконструкция на детски ясли, градини и училища в страната, одобри 

правителството. Средствата са по Програмата на Министерство на 

образованието и науката, която има за цел да подобри материалната база 

в образователните институции. Финансовата подкрепа ще бъде 

разпределена между 33 общини.  

o 1,2 млн. лева за научни изследвания за опазване на околната среда и 

за борба с бедствията. 

Правителството одобри 1 200 000 лв. за изпълнението на Националната 

научна програма „Опазване на околната среда и намаляване на риска от 

неблагоприятни явления и природни бедствия“ за 2022 г. Програмата е 

одобрена през 2018 г., a срокът за изпълнението ѝ е до края на 2023 г. Тя е 

насочена към провеждане на научни изследвания в областта на опазване 
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на околната среда с цел осигуряване на устойчива, благоприятна и по-

безопасна среда на живот за населението в страната. Изследванията се 

осъществяват от 14 института на БАН, 5 института на Селскостопанската 

академия към Министерството на земеделието,  храните и горите, 6 висши 

училища и Националния център по обществено здраве и анализи. 

o 44 млн. лева за нови училищни автобуси. 

44 млн. лева за закупуване на училищни автобуси отпусна правителството. 

Допълнителните средства са необходими, тъй като се налага обновяване 

на амортизирания автопарк. По този начин ще се гарантира безопасността 

на децата и учениците от населените места, в които няма детска градина 

или училище. Към момента в МОН са постъпили множество заявки за 

училищни автобуси. В исканията като належащи причини се посочват 

остарелите и амортизирани автобуси, лошото им техническо състояние и 

честите повреди. С предвидените в бюджета за 2022 г. 10 000 000 лв. за 

училищни автобуси бяха закупени 34 автобуса. С допълнителните 44 млн. 

лева ще могат да се предоставят подходящи превозни средства на общини 

и училища, които спешно се нуждаят от подкрепа. 

  

 Министерство на труда и социалната политика 

o Над 70 млн. лв. ще бъдат насочени към развитието на социалното 

предприемачество и иновации през следващите години. 

Над 70 млн. лв. е ресурсът, който през следващите години ще бъде насочен 

към развитието на социалните предприемачи и иновации в сектора на 

социалната икономика. Чрез мерки, които ще бъдат реализирани през 

Плана за възстановяване и устойчивост и Програма „Развитие на 

човешките ресурси“, ще имаме възможността да подкрепим социалните 

предприемачи за дигитализиране на процесите, повишаване на 

конкурентоспособността им, достъпа до нови пазари, осигуряване на 

заетост за хората от уязвимите групи и др., коментират от министерството. 

 Министерство на правосъдието 

o Миграцията, престъпленията по транспорта и трафика на хора са 

основните теми на Съвета за криминологични изследвания за 2023 г. 

Съветът за криминологични изследвания (СКИ) проведе първото си 

заседание и набеляза три основни теми, които да влязат в годишната 

програма за 2023 г. С консенсус бе поставен фокус върху следните три 

теми, особено актуални в момента: 1. Превенция на трафика на хора; 2. 

Превенция на престъпленията по автомобилния; 3. Превенция на 

престъпленията по чл. 279, 280, 281 НК (незаконното преминаване и 

превеждане през границата, както и незаконното подпомагане на чужденци 

да пребивават и преминават в страната в нарушение на закона). Повече за 

работата на съвета можете да видите на този линк.  

o Над 200 пострадали от домашно насилие са получили правна помощ 

от мобилни екипи от адвокат и ромски медиатор в областите Стара 

Загора, Велико Търново и Варна. 

Над 200 правни консултации на жени, пострадали от домашно насилие, са 

предоставили адвокати, вписани в Националния регистър за правна помощ 

в областите Стара Загора, Велико Търново и Варна през последните две 

години. В полза на някои от жертвите вече има издадени от съда 

ограничителни заповеди да не бъдат доближавани от насилника, други са 

настанени в кризисни центрове и с помощта на адвокатите водят дела за 

родителски права. Това отчитат от Националното бюро за правна помощ 
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(НБПП) в Международния ден за елиминиране на насилието срещу жените 

- 25 ноември. 

 

Съвет за развитие на гражданското общество 

 

 

На предходното си заседание, проведено на 11 ноември 2022 г. Съветът за развитие на 

гражданското общество взе решение 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. На заседанието, проведено на 24 ноември 

2022 г., СРГО дискутира и прие приоритети, в рамките на които ще бъдат финансирани 

проекти на граждански организации. Предстои обществено обсъждане на предложените 

приоритети и с по-широк кръг от граждански организации, като целта е до края на годината 

да бъде финализиран цялостния механизъм в подкрепа на общественозначими идеи и той 

да стартира ефективно през 2023 г.   

 

По-важни актове, качени на Портала за обществени консултации 

 

1. Проект на Наредба за изменение на Наредба № 20 от 2001 г. за условията и реда, 

при които лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества, могат да бъдат 

освободени от някои мерки за контрол. 

Срок на приключване: 09.12.2022 г.  

Причините за изработването на настоящия проект на наредба за изменение на Наредба № 

20 от 2001 г. за условията и реда, при които лекарствените продукти, съдържащи 

наркотични вещества, могат да бъдат освободени от някои мерки за контрол, са резултат 

от обнародваните в бр. 53 на „Държавен вестник“ от 2022 г. промени в Наредба № 4 от 2009 

г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти (Наредба № 4 

от 2009 г.). Целта на предложения проект е синхронизиране на нормативната уредба в 

областта на лекарствените продукти, съдържащи  наркотични вещества и избягване на 

възможности за създаване на затруднения за стопанските субекти, които я прилагат 

(притежатели на разрешение за употреба на горепосочените лекарствени продукти, 

вносители, търговци на едро и дребно с лекарствени продукти). 

 

2. Проект на Решение на Министерския съвет за актуализиране на Националната 

карта на висшето образование в Република България 

Срок на приключване: 29.12.2022 г. 

Националната карта на висшето образование в Република България е разработена, приета 

и се актуализира в съответствие със Закона за висшето образование и Стратегията за 

развитие на висшето образование в Република България за периода 2021–2030 г. С 

предложения акт се осигурява устойчивост на провежданата от Министерството на 

образованието и науката политика за повишаване качеството на висшето образование и 

постигане съответствие с динамиката на трудовия пазар. Очакваните резултати от 

прилагането на предложения проект на акт са свързани с повишаването на ролята на 

висшите училища като активен фактор за регионално развитие  и подобряване на 

структурата и ефикасността на висшето образование. 

  

3. Проект на Правила за изчисляване на нетните разходи за предоставяне на 

универсалната услуга. 

Срок на приключване: 29.12.2022 г. 
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Комисията за регулиране на съобщенията прие резултатите от проведеното обществено 

обсъждане на проект на Правила за изчисляване на нетните разходи за предоставяне на 

универсалната услуга, открито с Решение № 233/01.07.2021 г. и открива нова процедура за 

обществено обсъждане на проект на Правила за изчисляване на нетните разходи за 

предоставяне на универсалната услуга. 

 

4. Проект на Решение на МС за одобряване на проект на Закон за изменение и 

допълнение на Закона за обществените библиотеки. 

Срок на приключване: 13.12.2022 г. 

Със законопроекта се предлага въвеждането на задължение за директора на 

Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ да изготвя въз основа на 

концепцията, с която е спечелил конкурса за длъжността, стратегически план за развитието 

на културния институт. 

Към настоящия момент в Закона за обществените библиотеки липсва изискване за 

средносрочно или дългосрочно планиране на дейността на Националната библиотека, 

което да осигурява организация за планиране и мониторинг, както и определяне на ясна 

визия за развитието на институцията за управленския мандат на нейния ръководител, 

обективирана в средносрочен или друг стратегически планов документ. 
 

  

 
 

 

  

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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