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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 енергетиката. 

За стабилността на енергийната мрежа и сигурността на електроснабдяването е 

важно производството и потреблението на електроенергия да се балансирани 

през цялото време. При установяването и поддържането на такъв баланс 

съхранението на електроенергия играе важна роля в областта на съвременната 

енергетика, като позволява да се регулират отклоненията между производството 

и потреблението: когато има излишък на производство, електроенергията 

да може да се съхранява. Това може да играе ключова роля за намаляване на 

разликата между екстремните стойности и цените на енергията и балансирането 

на високите и ниските нива на търсене и предлагане. За целта трябва да се 

внедри широка гама от технологии за съхранение, притежаващи всички 

характеристики по отношение на мощност, капацитет и време за реакция, за да 

допринесат за стабилността на мрежата, регулиране на напрежението, 

оперативен резерв, диспечиране и повторно диспечиране. 

 

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

атмосферния въздух. 

Според Европейската агенция по околната среда замърсяването на въздуха е 

основната причина за преждевременна смърт и болести, както и най-големият 

екологичен риск за здравето в Европа. България е с най-замърсен въздух сред 

държавите от ЕС. Съгласно Националния доклад за състоянието и опазването на 

околната среда в България през 2020 г. 60.2% от населението на страната ни, 

живеещо в населени места, в които се измерва замърсяване на въздуха, е 

изложено на замърсяване над допустимите норми. Предложените допълнение в 
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законопроекта ще осигурят съответствие с правото на ЕС и прекратяване на 

наказателна процедура срещу страната ни. Също така се предвижда правото на 

обжалване за членовете на засегнатата общественост. Възможността за 

обжалване следва да се предвиди не само спрямо общинските програми, но и 

спрямо националната програма и оперативните планове. Законопроектът урежда 

реда за упражняване на правото на оспорване.  

 

3. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за контрол върху 

наркотичните вещества и прекурсорите. 

В последните години европейската икономика се преобразява и насочва към все 

по-устойчив подход и зелена икономика, като успешно прилага различни 

стратегии и законодателни актове. Предлаганото допълнение е свързано с 

хармонизирането на Регламент 2021/2115 на Европейския Парламент и на Съвета 

от 2 декември 2021 г. за установяване на правила за подпомагане за 

стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки 

по линия на общата селскостопанска политика и финансирани от Европейския 

фонд за гарантиране на земеделието и от Европейския земеделски фонд за 

развитие на селските райони и за отмяна на регламент 1307/2013 и 1307/2013 г. 

Следва че щом една земеделска дейност по отглеждане и добиване на коноп 

подлежи на финансова подпомагане по линия на Общата селскостопанска 

политика на ЕС, същата не следва да бъде ограничена или забраняване от 

българското законодателство. 

 

4. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу 

изпирането на пари. 

С предложения законопроект (ЗИД на ЗМИП) се въвеждат допълнителни мерки 

за борба с изпирането на пари, заложени в Плана за действие с мерки за 

адресиране на последващите ангажименти на България след присъединяването 

към Валутния механизъм II (ERM II), в Плана за действие за ограничаване на 

рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма, установени в 

Националната оценка на риска от изпирането на пари и финансиране на 

тероризма, и в част от Препоръките от Доклада за България от Петия оценителен 

кръг на Комитета на експертите за оценка на мерките срещу изпирането на пари 

към Съвета на Европа. С настоящия законопроект се цели подобряване на 

ефективността и постигане на пълно съответствие на българското превантивно 

законодателство срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, 

както с изискванията на Директива (ЕС) 2018/843 на Европейския парламент и 

на Съвета от 30 май 2018 г. за изменение на Директива (ЕС) 2015/849 за 

предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането 

на пари и финансирането на тероризма и за изменение на директиви 

2009/138/ЕО и 2013/36/ЕС (Директива (ЕС) 2018/843), така и със стандартите на 

FATF. Предложените промени са от съществено значение за оценката на 

напредъка. 

 

5. Законопроект за изменение и допълнение на кодекса на труда. 

Трудовата и служебната книжка създават значителни затруднения както на 

служителите, така и на работодателите, особено в случаите на загуба и 

необходимостта от доказване на трудов стаж. Със законопроекта се създава 

електронен регистър на заетостта, поддържан от Агенцията по заетостта, в който 

се вписват всички данни от трудовата книжка. Служителят ще има пълен достъп 

до трудовото досие и работодателите ще имат възможността автоматично да 

изпращат данни чрез програмните интерфейси на регистъра. 

 

6. Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс. 

Законопроектът има за цел да създаде по-ефективно противодействие срещу 
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отравянето и унищожението на защитени видове, бракониерството и дивеча, 

увреждането на защитени територии, незаконната сеч в горите и проявата на 

жестокост към животните. С оглед на огромната обществена опасност отравянето 

на защитени видове следва да се квалифицира като тежко престъпление. 

Поради зачестяващите прояви на жестокост към животните е необходимо 

завишаване на наказанията на този тип престъпления. 

  

7. Законопроект за допълнение на Закона за предучилищното и 

училищното образование. 

С направеното предложение се цели създаването на възможност за повторно 

явяване на държавен зрелостен изпит на зрелостниците, получили 

незадоволителен резултат, който възпрепятства приемането им във висшите 

училища. 

 

Народно събрание - Комисия за прякото участие на гражданите и 

взаимодействието с гражданското общество 

 

 

  

Удължава се срокът за подаване на заявленията за участие в Обществения съвет 

към КПУВГО и придружаващите ги документи до 16 декември 2022 г. Документите 

за участие се подават на имейл адрес: 48_kpugvgo@parliament.bg или на 

административен адрес: Народно събрание на Република България, Комисия за 

прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество 

град София, пл. “Княз Александър I“ № 1. 

  

 

Министерски съвет 

 

Решения на МС и новини от министерства: 

 Министерство на образованието и науката 

o МОН предлага 9 нови защитени специалности. 

Нови девет специалности да влязат в Списъка на защитените от 

държавата специалности от професии за 2023/2024 учебна година, 

предлага МОН. Списъкът е публикуван за обществено обсъждане 

на сайта на министерството. Седем от специалностите са от 

професионално направление „Строителство“: „Строително 

дърводелство“, „Строително тенекеджийство“, „Вътрешни 

облицовки“, „Покриви“, „Метални конструкции“, „Сухо 

строителство“ и „Строител на релсови пътища и съоръжения към 

тях“. Останалите две са „Класически инструменти“ за професия 

„Лютиер“ от професионално направление „Приложни изкуства и 

занаяти“ и „Конструиране, моделиране и технология на кожено-

галантерийни изделия“ от професионално направление 

„Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи“. 

Така защитените от държавата специалности ще станат общо 60. 

Това са специалности, които са уникални като съдържание и всяка 

от тях се преподава в не повече от четири училища в страната.  
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o Над 4 млн. за национални програми в образованието. С 4 250 

353 лв. се финансират шест национални програми в 

предучилищното и училищно образование, реши правителството. 

За Национална програма „Иновации в действие“ се отпускат 1 820 

801 лв. Средствата са за популяризиране и мултиплициране на 

добри иновации, както и за осигуряване на материална база и 

пособия за прилагане на иновативни методи на преподаване. По 

програмата ще бъдат финансирани близо 600 училища в страната. 

За Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“ се 

отпускат 1 487 209 лв. Те са за училища, представили отчет за 

разходвани над 50% от средствата по одобрените им проекти. Чрез 

тази национална програма образователните институции могат да 

сформират групи за занимания по музикално, танцово или 

театрално изкуство, както и спортни отбори. Правителството 

отпусна 348 949 лв. по Национална програма „Обучение за ИТ 

умения и кариера“. Чрез нея се създават условия за провеждане 

софтуерно професионално образование и обучение в 

сътрудничество с университети и с работодатели от ИТ сектора. По 

Национална програма „Бизнесът преподава“ са одобрени 228 706 

лв. С тях ще бъдат финансирани семинари за учители и ученици от 

бизнес представители по актуални теми за съответната предметна 

област в съответствие с утвърдените учебни програми. За 

Национална програма „Професионално образование и обучение” се 

отпускат 165 367 лв.  

  

 Министерство на труда и социалната политика 

o 82 дома за стари хора ще се реформират по Плана за 

възстановяване и устойчивост. 

Общо 82 дома за стари хора ще бъдат реформирани с цел да 

предлагат грижи, които отговарят на стандартите за качество на 

резидентни услуги за възрастни в надтрудоспособна възраст. 

Модернизирането им ще осигури по-качествени грижи и по-добри 

условия за живот на около 5600 души. Открива се процедура 

„Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и 

обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за 

стари хора“ от Главна дирекция „Европейски фондове, 

международни програми и проекти“ на МТСП. Мярката е в 

изпълнение на Националния план за възстановяване и устойчивост 

и ще бъде реализирана чрез директно предоставяне на средства на 

конкретни крайни получатели за изпълнение на инвестиции. 

Допустими за кандидатстване са 73 общини. Крайният срок за 

подаване на проектни предложения е 17.03.2023 г. Условията за 

кандидатстване и приложените към тях документи са публикувани 

в уебсайта на МТСП и в ИСУН.  

 

Съвет за развитие на гражданското общество 

 

Утре, 16 декември, изтича срокът на процедурата за обществено обсъждане на 

приоритетите за финансиране на гражданските организации. Специално 
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създадената от СРГО работна група ги изготви и съгласува сред представените в 

Съвета организации, след което те бяха качени за обществено обсъждане с по-

широк кръг граждански организации на Портала за обществени 

консултации. Целта е до края на годината да бъде финализиран цялостният 

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 Решение на МС за одобряване на проект на Закон за 

представителните браншови организации за производство и преработка 

на селскостопански продукти. 

Срок на приключване: 09.01.2023 г. 

Законопроектът цели да уреди статута и функционирането на браншови 

организации в съответствие с Правилата за определяне на национално, 

регионално и областно представителни браншови организации, част от 

Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за програмен 

период 2023-2027 г. Ще бъдат ясно определени критериите за представителност 

на браншовите организации за производство и преработка на селскостопански 

продукти, което ще допринесе за създаване на яснота, кои са основните 

представители на различните браншове, които представляват земеделските 

стопани и агробизнеса в Министерството на земеделието. Създаването на единна 

нормативна рамка цели да осигури еднакво третиране при определяне на 

представителността на земеделските обединения. С ефективното ѝ прилагане ще 

се гарантира по най-добрия начин представителността на различните браншове 

в сектор „Земеделие“. 

 

2. Проект на Постановление на МС за определяне размер на минималната 

работна заплата от 01 януари 2023 г. 

Срок на приключване: 23.12.2022 г.  

С проекта на Постановление на МС се предлага минималната работна заплата за 

страната от 1 януари 2023 г. да стане 770 лева. Новият размер на минималната 

работна заплата ще допринесе за: 

 повишаване на мотивацията на най-нискодоходната част от работната 

сила за търсене на работа; 

 реализиране и задържане на най-нискодоходната част от работната сила 

на българския трудов пазар; 

 повишаване на жизненото равнище и намаляване на риска от бедност сред 

работещите; 

 намаляване на подоходното неравенство; 

 повишаване на покупателната способност и потреблението на най-

нискодоходната част от заетите и намаляване на риска от бедност; 

 нарастването на минималната работна заплата е част от процеса на 

конвергенция на доходите. 

3. Проект на Постановление на МС за приемане на Наредба за 

изискванията към захарите, предназначени за консумация от човека. 

Срок на приключване: 11.01.2023 г.  

С приемането на наредбата се очаква да се гарантира безопасността на храните 

и висока степен на защита на здравето и правата на потребителите на 

https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=7303
https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=7303
https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=7329%20%C2%A0
https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=7329%20%C2%A0
https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=7329%20%C2%A0
https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=7330
https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=7330
https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=7332
https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=7332


 

територията на Република България, чрез регламентиране на състава, 

наименованията, характеристиките и информацията, свързана със захарите, 

предназначени за консумация от човека, която се отбелязва върху опаковката 

на продуктите, да се ограничат възможностите за системни нарушения, както и 

да се повиши ефективността на официалния контрол при предлагането на пазара 

на захари за консумация. 

  

4. Проект на НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-4 от 

14.06.2007 г. за провеждане на конкурсите за директори на държавните 

културни институти. 

Срок на приключване: 28.12.2022 г. 

Основната цел на предлагания проект на наредба е да се усъвършенства 

създадената до момента нормативна уредба, като се разпишат в детайли 

изисквания, свързани с концепцията на кандидатите, в частта относно 

съдържанието и оформянето ѝ. Разписват се подробно определени действия, 

свързани с работата на комисията по допускане на кандидатите до участие в 

конкурса. С оглед практиката по прилагане на наредбата се допълват 

разпоредби, свързани със състава на комисията, с които се цели създаване на 

необходими разпоредби, гарантиращи спазване на изискванията на КТ и 

постигане на обективен резултат от всеки проведен конкурс. 

 

5. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 

2005 г. за имунизациите в Република България. 

Срок на приключване: 13.01.2023 г.  

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2005 г. за 

имунизациите в Република България е разработен в изпълнение на т.5 от 

Решение № РР-26/05.07.2022 г. на Ръководството на Министерство на 

здравеопазването (МЗ). Съгласно посоченото решение е необходимо в Наредба 

№ 15 от 2005 г. за имунизациите да се разпише, че съхранението на 

закупуваните от МЗ биопродукти се осъществява временно в хладилни складове 

и съоръжения на МЗ и регионалните здравни инспекции, в съответствие с 

условията на производителя. 

 

6. Проект на Решение на МС за създаване на Съвет за икономически 

анализи. 

Срок на приключване: 28.12.2022 г. 

Създаването на Съвет за икономически анализи има за цел да постави основите 

на процес на постепенно и устойчиво осигуряване на българското правителство 

със задълбочена академична икономическа експертиза, която да бъде отправна 

точка при вземането на стратегически и дългосрочни икономически решения. 

Съветът ще оценява дългосрочните предизвикателства пред българската 

икономика и ще отправя предложения за най-подходящите политики за тяхното 

преодоляване. Той ще има съвещателен характер и ще включва икономисти от 

академичната общност, включително от престижни международни университети. 
 

  

 
 

 

  

Български дарителски форум обединява големи фондации и социалноотговорни компании в България, 

които даряват ресурси и така променят средата, в която живеем. 

https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=7333
https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=7333
https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=7333
https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=7334
https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=7334
https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=7335
https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=7335


 

 

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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