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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 лечебните 

заведения. 

Законопроектът дава възможност за допълнително финансиране на областните 

многопрофилни болници за активно лечение, поради увеличаващите се 

задължения, които те са натрупали. Публичният характер на болниците не 

позволява те да се преструктурират, нито да обявят ликвидация или 

несъстоятелност по Търговския закон. Това прави областните многопрофилни 

болници за активно лечение неконкурентно способни в сравнение с останалите 

участници на пазара на медицинските услуги.  

 

2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за достъп до 

обществена информация. 

През 2019 г. бе приета Директива (ЕС) 2019/1024 относно отворените данни и 

повторното използване на информацията от обществения сектор. Съгласно чл. 

19 от цитираната директива с нея се отменя досега действащата нормативна 

уредба и основна правна рамка на повторното използване на информация от 

обществения сектор в сила от 2003 г. – Директива 2003/98/ЕО. Предложеният 

проект на Решение на Министерския съвет представлява мярка № 165 от Плана 

за действие за 2022 г. с мерките, произтичащи от членството на България в ЕС. 

Концептуално под „отворени данни“ се разбира най-общо данните в отворен 

формат, които могат да се използват свободно, повторно и да се споделят от 

всеки за всякакви цели. Директивата за отворени данни е насочена, от една 

страна, към запазване на постигнатото в областта на повторното използване на 

информация от обществения сектор и развитие и надграждане на 
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законодателството за т. нар. отворени данни. Правилата, първоначално приети 

през 2003 г. и изменени през 2013 г., вече не съответстват на бързите промени, 

в резултат на което съществува риск да бъдат пропуснати икономическите и 

социалните възможности, предлагани от повторното използване на данни от 

обществения сектор. 

  

3. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за 

предучилищното и училищното образование. 

С предложения законопроект се цели очертаването на обща национална цел по 

отношение на образованието и грижата на децата в ранна възраст, приемането 

на общи и споделени принципи, ценности и стандарти, който да предоставят 

възможност за оптимизиране на управлението и подобряването на 

качеството. Също така се цели да се осигурят равноправни оптимални условия на 

ангажирания персонал, равноправни възможности за предоставяне на обща и 

допълнителна подкрепя за личностно развитие и да се гарантира правото на 

детето на участие в процеса на личностно развитие.  

 

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

През последната година се наблюдават редица случаи, при които граждани, 

които поради грешка в изписването на регистрационния номер на автомобила 

при закупуването на е-винетки, многократно са регистрирани като нарушители 

на ЗДвП. Водачите разбират за това с голямо закъснение, след наложени 

многобройни такси. На практика са санкционирани многократно за грешка, която 

неволно са допуснали при изписването на регистрационния номер на МПС, без 

дори да подозират, че са нарушители.   

  

 

Народно събрание - Комисия за прякото участие на гражданите и 

взаимодействието с гражданското общество 

 

 

На заседанието си днес, 8 декември, Комисията ще разгледа следните въпроси: 

1. Представяне, разглеждане и гласуване на ‘’Национална здравна стратегия 

2030’’, №48-202-03-2, внесена от Министерски съвет на 21.10.2022 г. 

2. Представяне, разглеждане и гласуване на Законопроект за ратифициране на 

Рамковото споразумение между правителството на Република България и 

Федералния съвет на Конфедерация Швейцария относно изпълнението на Втория 

Швейцарски принос към избрани държави членки на Европейския съюз, за 

намаляване на икономическите и социалните различия в Европейския съюз, № 

48-202-02-5, внесен от Министерски съвет на 11.11.2022 г. 

3. Приемане на решение за удължаване на срока за подаване на заявления за 

участие в Обществения съвет към Комисията за прякото участие на гражданите 

и взаимодействието с гражданското общество. 

4. Разни. 

  

 

Министерски съвет 

 

Решения на МС и новини от министерства: 
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 Министерство на образованието и науката 

o Още близо 2,5 млн. лв. за почивки по програма "Отново 

заедно". 

С 2 417 500 лв. ще бъдат финансирани 174 общински училища за 

пътувания на ученици и учители по Национална програма „Отново 

заедно“, реши правителството. Средствата се предоставят на 94 

общини. Програмата осигурява финансиране за 6-дневен 

туристически пакет в размер на 500 лв. на човек. Целта на 

програмата, която стартира през 2021 г., е да създаде условия за 

социализация и общуване на ученици и педагогически специалисти 

извън училищната и семейната среда с цел преодоляване на 

негативните последици от неприсъственото обучение и пандемията 

от COVID-19. Тя продължи и през 2022 г. 

o Училищата получават над 1,7 млн. лева за електронни 

ресурси и учебни помагала. Средствата са разпределени по 

националните програми „Информационни и комуникационни 

технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното 

образование” и „Учебници, учебни комплекти и учебни помагала”. 

По първата програма 1640 общински образователни институции ще 

получат общо 1 135 600 лв. Финансирането е за внедряване на 

образователни електронни ресурси и съдържание, софтуер за 

професионално обучение, софтуерни продукти за администриране 

и управление на учебния процес, както и подкрепа на 

съпътстващите дейности по използването им като част от 

образователния процес. Средства за интернет получават 1205 

общински образователни институции - общо 404 840 лв.  

 Министерство на труда и социалната политика 

o През 2023 г. ще подкрепи пазара на труда с над 830 млн. лв. 

През следващата година Министерството на труда и социалната 

политика ще инвестира над 830 млн. лв. за подкрепа на пазара на 

труда. С тях ще бъдат насърчени инициативите на работодателите 

за запазване на работните места, ще се работи за повишаване 

на квалификацията на работещите и подпомагане безработните в 

тяхната професионална реализация. 

 

Съвет за развитие на гражданското общество 

 

 

Стартирана бе процедура за обществено обсъждане с по-широк кръг от 

граждански организации на предложените от специално създадената от СРГО 

работна група приоритети за финансиране на гражданските организации. Целта 

е до края на годината да бъде финализиран цялостният механизъм в подкрепа 

на общественозначими идеи и той да стартира ефективно през 2023 г.   

 

Вижте повече по-долу в рубриката Актове, качени на Портала за обществени 

консултации. 
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По-важни актове, качени на Портала за обществени консултации 

 

1.Съветът за развитие на гражданското общество пита по какви 

приоритети да се осъществява финансирането на обществено значими 

проекти на гражданските организации. 

Срок на приключване: 16.12.2022 г. 

Съветът за развитие на гражданското общество (СРГО), консултативен орган към 

Министерския съвет, в изпълнение на правомощията си по чл. 4, ал. 8 от Закона 

за юридическите лица с нестопанска цел, обявява обществена консултация на 

тематичните области, които да залегнат в грантовата схема, по която ще се 

осъществи финансирането на обществено значими проекти на юридически лица 

с нестопанска цел, регистрирани в обществена полза. Консултацията се 

провежда в периода 2-16 декември 2022 г. и се осъществява чрез попълване на 

анкета за избор и приоритизиране между 5 дефинирани области. За участие в 

анкетата, моля следвайте линка. 

 

2. Проект на Наредба за условията и реда за предоставяне на 

универсалната услуга по Закона за електронните съобщения. 

Срок на приключване: 30.12.2022 г. 

Съгласно разпоредбата на  чл. 182, ал. 5 от Закона за електронните съобщения 

(ЗЕС) условията и редът за предоставяне на услугите от обхвата на 

универсалната услуга, както и параметрите им за качество се определят в 

наредба на министъра на транспорта и съобщенията и министъра на 

електронното управление по предложение на Комисия за регулиране на 

съобщенията (КРС/Комисията). Предвид приетия Закон за изменение и 

допълнение на ЗЕС (Обн., ДВ. бр. 20 от 9 март 2021 г.) и необходимостта от 

привеждането на подзаконовите нормативни актове в съответствие с него, КРС 

преразгледа действащата Наредба № 6 от 2008 г. за универсалната услуга по 

Закона за електронните съобщения (Обн., ДВ, бр. 32 от 2008 г.). С оглед 

многобройните изменения и допълнения в акта се предлага проект на нова 

наредба.                         

 

3. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2018 

г. за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране 

и контрол, и за издаване на разрешение за контролна дейност за 

спазване на правилата на биологичното производство. 

Срок на приключване: 16.12.2022 г. 

С приемането на наредбата се очаква да се: 1. Гарантира производството и 

предлагането на висококачествени биологични продукти на територията на 

Република България, чрез промяна на условията и реда за прилагане на 

правилата за биологично производство, етикетирането и контрола на биологични 

продукти и продукти произведени при преход към биологично производство; 2. 

Осигури пълна функционалност на електронните регистри свързани с 

биологичното производство; 3. Ограничат възможностите за системни нарушения 

и повиши ефективността на контролната дейност на контролиращите лица и 

официалния контрол. 

 

4. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 10.06.2022 г. 

за условията и реда за финансиране на проекти по национални програми 

за младежта 

Срок на приключване: 16.12.2022 г. 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 10.06.2022 г. за 
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условията и реда за финансиране на проекти по национални програми за 

младежта (oбн., ДВ, бр. 48 от 2022 г.). 

 

5. Проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателно-

процесуалния кодекс. 

Срок на приключване: 19.12.2022 г. 

С предлаганият проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателно-

процесуалния кодекс (ЗИД на НПК) се цели осигуряване на по-добра защита на 

правото на живот и телесна неприкосновеност посредством повишаване 

ефективността на наказателния процес и създаване на ефективен механизъм за 

търсене на отговорност на главния прокурор и други висши прокурори, както и 

подобряване на международната репутация на българската държава посредством 

съобразяване с препоръките на европейските партньори и мерките, заложени в 

Националния план за възстановяване и устойчивост. Мерките за по-ефективно 

наказателно производство предвиждат промени, с които се цели по-пълна и 

прецизна уредба на фигурата на пострадалия от престъпление и преодоляване 

на фрагментарността при уреждане на фигурата на ощетеното юридическо лице, 

разширяване на процесуалните права на лицето, направило съобщение за 

извършено престъпление, въвеждане на съдебен контрол срещу 

постановлението за отказ за образуване на наказателно производство, 

усъвършенстване на разпоредбите за отмяна на постановлението за 

прекратяване на наказателното производство от прокурора и въвеждане на ясни 

правила за отмяна от главния прокурор в изрично изброените случаи в 

новосъздадения чл. 243а от НПК. Създават се разпоредби, свързани с разделяне 

на делото на съдебна фаза, урежда се възможността за разгласяване на 

материалите по делото във фазата на досъдебното производство и други. С 

проекта се създава механизъм за търсене на наказателна отговорност на главния 

прокурор, като се предвиждат и мерки за ограничаване на неговата фактическа 

власт, както и за повишаване на отчетността на главния прокурор по отношение 

на наказателното преследване на корупционните престъпления, ограничаване на 

прокурорския надзор за законност, преодоляване на критикувани практики в 

рамките на прокуратурата. 
 

  

 
 

 

  

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 

https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=7312
https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=7312
https://www.activecitizensfund.bg/
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