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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 

o Комисия за прякото участие на гражданите и 

взаимодействието с гражданското общество 

 Министерски съвет 

o 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 контрол върху 

наркотичните вещества и прекурсорите. 

Настоящата законодателна инициатива цели да стимулира прехода към зелена икономика 

в страната ни. Тя е синхронизирана с европейската правна уредба на Регламент (ЕС) 

2021/2015 на ЕП и на Съвета от 2 декември 2021 г., като се ревизират условията за 

подпомагане на производителите на индустриален коноп и производните от него продукти. 

 

2.  Законопроект за българския език. 

Законопроектът има за цел осигуряване на условия за опазване и обогатяване на 

българския книжовен език, така че да запази езика като основа на българската национална 

идентичност и чрез него да се насърчава развитието на образованието, науката, изкуството 

и културата в Р България.  

 

3. Общ законопроект, изготвен на основание чл. 78, ал. 2 от правилника за 

организацията и дейността на Народното събрание, на приетите на първо 

гласуване на 7.12.2022 г. Законопроекти за противодействие на корупцията сред 

лица, заемащи висши публични длъжности 

Законопроектът е внесен от Кирил Петков Петков и група народни представители на 
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19.10.2022 г. и представлява Обединен законопроект, изготвен по реда на ПОДНС, на 

основата на приетите на първо гласуване: 

 Законопроект за противодействие на корупцията 

 Законопроект за противодействие на корупцията сред лица, заемащи 

висши публични длъжност 

4. Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс. 

С настоящия законопроект се предлага от дефиницията за престъпление, извършено при 

условията на домашно насилие, да отпадне изискването за системност. Вносителите считат, 

че това изискване от Наказателния кодекс е пречка за ефективното прилагане на 

квалифицираните състави на престъпление, извършени в условие на домашно насилие.  

 

>> Комисия за прякото участие на гражданите и взаимодействието 

с гражданското общество 

 

 

Дневният ред на заседанието, насрочено за днес, 22.12. 2022 г. е следният: 

1. Гласуване на Национална здравна стратегия – 2030, внесена от Министерски съвет 

на 21.10.2022 г. 

2. 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 ЕС, за намаляване на икономическите и социалните различия в 

ЕС, № 48-202-02-5, внесен от Министерски съвет на 11.11.2022 г. 

3. Представяне, публично обсъждане и гласуване на Законопроект за изменение и 

допълнение на Закона за достъп до обществена информация, № 48-202-01-37, 

внесен от Министерски съвет на 01.12.2022 г. - първо гласуване. 

4. Разни 

 

Министерски съвет 

 

Решения на МС и новини от министерства: 

 Министерство на образованието и науката 

o Още над 2 млн. лева се отпускат за образование. 

Правителството отпусна 1 991 433 лв. по бюджетите на общините за 2022 г. 

за осигуряване на дейности по четири национални програми за развитие на 

образованието. По програма „Мотивирани учители и квалификация“ се 

отпускат 9280 лв. за обучение на новоназначени учители и 14 320 лв. за 

подготовка на педагогически специалисти за включването им в 

образователно-възпитателния процес в училища, в които преобладават 
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деца от уязвими групи. С 13 000 лв. се финансират партньорства между 

български училища и неделни училища зад граница в рамките на НП 

„Роден език и култура зад граница“. За профилактика на педагогическите 

специалисти се отпускат 1 277 лв., а за рехабилитация - 89 830 лв.. За 

подкрепа на  образователните медиатори и социалните работници се дават 

1 863 726 лв. Допълнителни 79 572 лв. са предназначени за финансиране 

на институции, които са включени в актуализираните списъци на защитени 

детски градини и училища. 

o Удължава се научната програма за нисковъглеродна енергия за 

транспорта и бита. 

Срокът за изпълнение на дейностите по Националната научна програма 

„Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита (ЕПЛЮС)“ ще бъде удължен 

до края на 2023 г., реши правителството. Програмата е насочена към 

провеждане на целеви научни изследвания и иновации, които да 

допринесат за прехода към нисковъглеродна конкурентоспособна 

икономика. Тя е приета от МС през 2018 г., а срокът за реализирането ѝ 

беше до края на тази година. Удължаването се налага, за да бъдат 

завършени дейностите по един от компонентите на програмата - „К2. 

Електрически превозни средства и водородна мобилност“. По него се 

разработва демонстрационен тролейбус с хибриден удължител на пробега 

„батерия/горивна клетка“. Разработването на такива хибридни системи е 

най-бързият и ефективен подход за начално навлизане на водородните 

технологии в електромобилността. Удължаването на срока за изпълнението 

му няма да доведе до допълнителни разходи за бюджета за наука. 

o Още над 1 млн. лева за българските неделни училища в чужбина. 

Правителството отпусна 1 130 566 лв. допълнително за българските неделни 

училища зад граница. През учебната 2022/2023 г. броят на неделните 

училища е 257, като в тях се обучават общо 25 364 ученици. От тях 3 690 

деца са в подготвителни групи, 21 677 са ученици от I до XII клас, а 368 са 

кандидат-студенти. Нарастващият брой на учениците и училищата в 

чужбина е причина за увеличаването на размера на първоначално 

предвиденото финансиране от 12,5 млн. лева. Ръстът на учениците през 

настоящата учебна година спрямо предходната е с 2 416, а на българските 

неделни училища – с 12. 

  

 Министерство на труда и социалната политика 

o Социалните помощи ще бъдат обвързани с линията на бедност от 1 

юни 2023 г. 

От 1 юни размерът на социалните помощи ще се определя в зависимост от 

стойността на линията на бедност в страната и няма да бъде обвързан с 

гарантирания минимален доход, както е в момента. Това реши парламентът 

с приемането на промени в Закона за социално подпомагане на второ 

четене. До влизането на измененията в сила се очаква да бъдат извършени 

промени в подзаконовите нормативни актове по прилагането на закона. 

Законодателните промени бяха подготвени от МТСП и бяха необходими във 
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връзка с изпълнението на реформите и условие за активиране на Плана за 

възстановяване и устойчивост. Новите разпоредби ще гарантират, че по-

голям брой нуждаещи се - деца, възрастни, хора с увреждания, безработни 

и техните семейства, ще могат да получат подкрепа от държавата. Размерът 

на получаваните от тях помощи ще се увеличи. Той ще се актуализира 

регулярно и ще отговаря в по-голяма степен на техните потребности. Това 

ще подобри социалната закрила, която хората от уязвимите групи получават 

от държавата. 

 

>> Съвет за развитие на гражданското общество 

 

 

На 16 декември изтече срокът на процедурата за обществено обсъждане на приоритетите 

за финансиране на гражданските организации с публични средства чрез механизма, който 

се разработва от СРГО. Паралелно беше проведена и втора среща на Работната група по 

механизма, в която влизат 7 представители на СРГО и експерти от администрацията на 

МС. Предстои заседание на Съвета, на което ще се вземе решение за приортитетите и 

правилата, по които ЮЛНЦ в обществена полза ще могат да кандидатстват за финансиране 

на техни проекти през 2023 г.  

 

По-важни актове, качени на Портала за обществени консултации 

 

1. Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт 

Срок на приключване: 23.01.2023 г. 

Министерство на правосъдието предлага редица изменения в Закона за съдебната власт, с 

които ще бъдат оптимизирани и подобрени работата и ефективността на съдебната система 

при въвеждането на реално и пълноценно електронно правосъдие. Промените ще улеснят 

и достъпа до правосъдие за гражданите. Измененията в Закона за съдебната власт от своя 

страна рефлектират и върху уредбата на електронното правосъдие в Гражданския 

процесуален кодекс, Наказателно-процесуалния кодекс и Административнопроцесуалния 

кодекс. Предложените изменения и допълнения в нормативната уредба са мотивирани от 

необходимостта от законодателни промени в ЗСВ и процесуалните закони в частта за 

електронното правосъдие, въз основа на съществуващите възможности чрез Единната 

информационна система на съдилищата, съответно чрез Единният портал за електронно 

правосъдие да бъдат извършвани от съда и страните предвидените в процесуалните закони 

изявления и процесуални действия. 

 

2. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 за качеството на 

водата, предназначена за питейно-битови цели 

Срок на приключване: 19.01.2023 г. 

Основната цел на предложения проект е осигуряване на висока защита на общественото 

здраве чрез въвеждане принципите за управление и контролиране на риска, съобразени с 
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Насоките за качеството на питейната вода на Световната здравна организация. Ще 

бъдат въведени преразгледаните и допълнени от СЗО правила за защита на човешкото 

здраве от замърсяването на водата, предназначена за консумация от човека, като се 

гарантира, че тя е „здравословна и чиста“. Допълнително наредбата има за цел да: въведе 

хигиенни изисквания за материалите, които влизат в контакт с питейната вода, като напр. 

тръби; осигури, чрез въвеждане на изисквания, подобряване на достъпа до вода, 

предназначена за консумация от човека; въведе икономически ефективен и основан на 

риска подход за мониторинг на качеството на водата, с което ще се постигне и основната 

цел-опазване на общественото здраве. 
 

  

 
 

 

  

 

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: 

Bulgarian Donors' Forum 

4B, Leonardo Da Vinci Str. 

Sofia 1124 

Bulgaria 

 

Add us to your address book 

 

 

Want to change how you receive these emails? 

You can update your preferences or unsubscribe from this list. 

 

 
Copyright © 2023 Bulgarian Donors' Forum, All rights reserved. 

 

  

 

https://www.activecitizensfund.bg/
https://dfbulgaria.us13.list-manage.com/vcard?u=9e5dc0e8571ea183bed6e8317&id=d983c805b7
https://dfbulgaria.us13.list-manage.com/profile?u=9e5dc0e8571ea183bed6e8317&id=d983c805b7&e=%5bUNIQID%5d&c=811b24bb44
https://dfbulgaria.us13.list-manage.com/unsubscribe?u=9e5dc0e8571ea183bed6e8317&id=d983c805b7&e=%5bUNIQID%5d&c=811b24bb44
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=9e5dc0e8571ea183bed6e8317&afl=1

