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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 

 Покана към ЮЛНЦ в сферата за опазване на околната среда за участие в 

Комитет за наблюдение 

 

Народно събрание  

 

1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за храните. 

Законопроектът има за цел да забрани масовата употреба на диазотен оксид, наричан още 

динитрогенов моноксид и известен като „Райски газ“ за целите извън употребата му в 

хранително-вкусовата промишленост. Употребяван по предназначение в хранително-

вкусовата промишленост той е напълно безвреден за здравето на хората, но при директно 

вдишване нанася сериозни  щети върху централната нервна система. 

 

2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъците върху 

доходите на физическите лица. 

Предлаганите изменения и допълнения на Закона за данъците върху доходите на 

физическите лица създават възможност за ползване на данъчно облекчение от физически 

лица, регистрирани като земеделски стопани, които са получили субсидия или друго 

подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския фонд за 

развитие на селските райони. Данъчното облекчение се изразява в намаляване на сумата 

от годишните данъчни основи с размера на получената през годината субсидия, съответно 

подпомагане от двата фонда до размера на годишните данъчни основи преди намалението, 

но не повече от 100 000 лева.  

https://www.parliament.bg/bg/bills
https://us13.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=6268375#%D0%9D%D0%A1%20%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5
https://us13.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=6268375#%D0%9D%D0%A1%20%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5
https://us13.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=6268375#%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://us13.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=6268375#%D0%A1%D0%A0%D0%93%D0%9E
https://us13.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=6268375#%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://us13.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=6268375#%D0%9F%D0%9E%D0%9A%D0%90%D0%9D%D0%90
https://us13.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=6268375#%D0%9F%D0%9E%D0%9A%D0%90%D0%9D%D0%90
https://www.parliament.bg/bg/bills
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https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/164604


 

 

3. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите.  

Предлаганите промени са продиктувани от необходимостта да бъде ясно определени 

процедурите за ползване и разпореждане с дървесина от горските територии, като се 

посочват и минимално задължителните дейности – дърводобив, товарене и транспорт.  По-

този начин става по-разбираемо формирането на цените на дърветата за огрев.  

 

 

>> Проследяване на законопроекти от изключителна важност за гражданския 

сектор: 

1) Законопроект за регистрация на чуждестранните агенти 

Дата на постъпване: 27.10.2022 г.; вносители: група народни представители от ПП 

"Възраждане" 

Актуален статус: няма доклади от парламентарните комисии за първо гласуване; Правната 

комисия е получила становища в отговор на запитване от министерства, в които подробно 

се изреждат аргументи за незаконосъобразност на предложените текстове. 

2) Законопроект за изменение и допълнение на закона за юридическите лица с 

нестопанска цел 

Дата на постъпване: 10.11.2022 г.; вносители: калина Константинова и група народни 

представители 

Актуален статус: Доклад за първо гласуване от Комисията по културата и медиите в 

подкрепа на предложените текстове 

 

Комисия за прякото участие на гражданите и взаимодействието с 

гражданското общество  

 

 

Български дарителски форум заяви интерес за участие в Обществения съвет към 

Комисията съгласно правилника за дейността и отворената покана в края на 

миналата година. След процедурата по избор на организации в Обществения 

съвет БДФ е включен в състава на съвета с сфера на компетентност "Дарителство 

и доброволчество". 

 

Заседанието на дата 12 януари 2023 г. ще се проведе от 14:30 ч. при следния дневен ред: 

1. Представяне, разглеждане и гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на 

Закона за защита от домашното насилие, № 48-254-01-70, внесен от Надежда Йорданова и 

група народни представители на 24.11.2022 г. 

2. Представяне, разглеждане и гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на 

Закона за защита от домашното насилие, № 48-254-01-72, внесен от Корнелия Нинова и 

група народни представители на 25.11.2022 г.  

3. Представяне, разглеждане и гласуване на Национална стратегия за младежта 2021-2020 

г. и проект на решение, № 48-202-00-22, внесен от Министерски съвет на 06.12.2022 г. 

4. Разни. 

https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/164603
https://us13.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=6268375#%D0%9D%D0%A1%20%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5
https://us13.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=6268375#%D0%9D%D0%A1%20%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5


 

Министерски съвет 

 

 

Решения на МС и новини от министерства: 

 Министерство на труда и социалната политика 

o МТСП набира номинации за Отличителния знак за постижения в 

политиката по равнопоставеност между жените и мъжете. 

Отличителният знак е символ на престиж и стимул за подобряване на 

управлението с цел постигане на равнопоставеност между жените и мъжете. 

Наградените институции могат да ползват плакета за популяризиране на 

своята дейност. Награждаването ще се състои в края на месец април 2023 

г. Предвижда се да бъдат връчени награди в три категории: държавни 

институции (централна и местна власт); стопански и нестопански 

организации; обществени организации и институции. Кандидатурите се 

подават до 17,30 часа на 13 февруари 2023 г. в приемната на 

Министерството на труда и социалната политика, която се намира в София, 

на ул. „Триадица” № 2. Текстът на обявлението за кандидатстване може 

да видите тук.   

 Министерство на здравеопазването. 

o МЗ обяви процедура за договаряне без предварително обявление 

за закупуване на хеликоптери за спешна медицинска помощ. 

Решението да се премине към директно договаряне с фирмата, участвала в 

предходната процедура, е обсъдено и взето на 6 януари 2022 г. 

Предложението е направено от ресорния зам.-министър д-р Тома Томов, 

който е упълномощеният представител на МЗ за провеждане на процедурите 

по Закона за обществените поръчки. Отчетена е вероятността единственият 

участник, подал оферта в откритата процедура - Leonardo S.p.A., да участва 

отново в кратките срокове, които позволява процедурата на договаряне, 

като съответно подобри офертата си и приеме поставените от възложителя 

условия и график за изпълнение на поръчката. Провеждането на 

процедурата по договаряне без предварително обявление по реда на Закона 

за обществените поръчки за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

"Закупуване на санитарни превозни средства за транспорт по въздух 

(хеликоптери), осигурени с необходимото оборудване и апаратура за 

нуждите на спешната медицинска помощ" ще осигури необходимата бързина 

на възлагането, с цел гарантиране на необходимото технологично време за 

доставката и приемането на първия от общо шест хеликоптера в рамките на 

2023 г. С процедурата можете да се запознаете тук. 

 

>> Съвет за развитие на гражданското общество 

 

https://www.mlsp.government.bg/
https://www.mlsp.government.bg/mtsp-nabira-nominatsii-za-vrchvane-na-otlichitelniya-znak-za-postizheniya-v-efektivnoto-izplnenie-na-politikata-po-ravnopost
https://www.mlsp.government.bg/mtsp-nabira-nominatsii-za-vrchvane-na-otlichitelniya-znak-za-postizheniya-v-efektivnoto-izplnenie-na-politikata-po-ravnopost
https://www.mlsp.government.bg/novini-11%20st
https://www.mh.government.bg/bg/
https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/mz-obyavi-procedura-za-dogovaryane-bez-predvaritel/
https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/mz-obyavi-procedura-za-dogovaryane-bez-predvaritel/
https://app.eop.bg/today/258841


 

 На 6 януари се проведе редовно заседание на СРГО, на което: 

o бе взето решение за проучване на казуса с две организации, работещи за 

защита правата на бежанците - фондация "Мисия Криле" - Стара Загора, и 

ГЛАС България, обект на разследване за трафик на хора по сигнал; 

o след процес на обществено консултиране бяха избрани приоритетите, по 

които ще се финансират общественозначими проекти на юридически лица с 

нестопанска цел по реда на чл. 4, ал. 8 от ЗЮЛНЦ; 

o бе удължен срокът за работа на работната група от СРГО и експерти от 

Администрацията на Министерски съвет за изразботване на механизма за 

финансиране на общественозначими проекти на юридически лица с 

нестопанска цел по реда на чл. 4, ал. 8 от ЗЮЛНЦ; РГ проведе среща на 10 

януари за съгласуване на основни моменти от модела на предлагания 

механизъм в съответствие със съществуващите процедури и правила за 

предоставяне на публичен ресурс на проектен принцип за ЮЛНЦ; 

o на 19 януари 2022 г. е насрочено следващо заседание, на което да се приеме 

механизмът за финансиране. 

 

По-важни актове, качени на Портала за обществени консултации 

 

1.  Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за българското 

гражданство 

Срок на приключване: 06.02.2023 г. 

Основната цел на предлагания законопроект е да осигури възможност за надеждни 

проверки от органите на изпълнителната власт на лицата, които кандидатстват за 

придобиване на българско гражданство и не живеят в България, за да се гарантира в по-

голяма степен националната сигурност и обществения ред. Високите критерии и прецизност 

към проучването, извършвано от органите на изпълнителната власт в тези процедури се 

налагат и с оглед на външнополитическите приоритети на страната ни да бъде 

присъединена към Шенгенското пространство, както и да бъде включена към програмата 

за безвизово пътуване на САЩ. 

 

2. Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на детайлни 

правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, 

финансирани от Европейските фондове при споделено управление за програмен 

период 2021 - 2027 г. 

Срок на приключване: 20.01.2023 г. 

С приемането на проекта на постановление на Министерския съвет ще се определят: 

 детайлните правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

програмите, финансирани от Европейските фондове при споделено управление за 

периода 2021 - 2027 г.; 

https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=7361
https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=7361
https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=7363
https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=7363
https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=7363
https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=7363


 

 структурният състав на комисията за оценка и класиране на проектни предложения 

в процедура чрез подбор, изискванията към лицата, участващи в нея, както и 

правилата за работа на комисията;  

 изискванията към лицата, извършващи оценка при директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ, лицата, извършващи проверка на постъпили 

възражения, и лицата, извършващи оценка на концепции за проектни предложения; 

 правила за осигуряване на видимост, прозрачност и комуникация при 

предоставянето на безвъзмездна финансова помощ. 

 

3. Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на 

заетостта 

Срок на приключване: 08.02.2023 г. 

С предложените изменения и допълнения се цели преобразуване на държавно предприятие 

"Българо-германски център за професионално обучение" в административната структура 

към Министерството на труда и социалната политика, усъвършенстване на законовата 

рамка, регламентираща специфичните мерки за субсидирана заетост, облекчаване 

изискванията на работодателите, превенция на преминаване на безработните лица в 

групата на неактивните, скъсяване на прехода от безработица в заетост, както и 

прецизиране на разпоредби на ЗНЗ. 

 
 

 

ПОКАНА към ЮЛНЦ в сферата на опазване на околната среда 

В съответствие с разпоредбите на Постановление № 302 на Министерския съвет от 

29.09.2022 г. за създаване на комитети за наблюдение на Споразумението за 

партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от ЕФСУ, за 

програмен период 2021 – 2027 г., Централното координационно звено стартира повторна 

процедура за избор на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна 

дейност, работещи в сферата на опазване на околната среда, чиито представители да 

участват в състава на Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство на 

Република България, очертаващо помощта от Европейските фондове при споделено 

управление, за периода 2021 – 2027 г. 

Юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, 

желаещи да участват в състава на Комитета за наблюдение, са поканени да подадат 

заявление за участие до 27.01.2023 г. Връзка към поканата ТУК  
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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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