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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: 

Законопроекти, внесени в Народното събрание
Обществени консултации на проекти на документи

Законопроекти, внесени в Народното събрание:

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социалните услуги1. 

С проекта се променя изцяло закона, като вместо „социални услуги“ навсякъде се въвежда терминът
„социална подкрепа“, включително в името, а терминът „потребители на социални услуги“ се заменя с
„нуждаещи се“. 
Основният  аргумент  на  вносителя  е,  че  се  „създава  потенциална  заплаха  за  националната  ни
сигурност, тъй като българската държава се поставя в зависимост от чуждестранни източници на
приходи,  като  чрез  тези  зависимости  се  допуска,  в  нарушение  на  националния  ни  суверенитет,
лицата,  осигуряващи  финансирането,  да  определят  националната  ни  политика  в  областта  на
социалните услуги“. Този аргумент не е състоятелен, тъй като редица органи на местната и централната
власт, както и българската държава като цяло, получават външно финансиране, както от програми на ЕС,
така и от други източници. Същевременно, има някои предложения, които засягат пряко дарителите, като
например се предлага социалните услуги, които се финансират изцяло от държавния бюджет, да могат да
се предоставят при условията на смесено финансиране, като от общинския бюджет и/или от дарения от
физически или юридически лица се осигури допълнително финансиране за предоставяне на услугата. 
Променя се изцяло логиката на закона, като вече общинските съвети възлгат представянето на дейности
по  социална покрепа,  които  се  финансират от  държавния и  общински  бюджет,  на  частни лица,  като
възлаганите дейности не могат да бъдат повече от десет процента от общия размер на дейностите по
социална подкрепа, които се финансират от държавния и общински бюджет за конкретната община. 

2.  Законопроект  за  противодействие  на  корупцията  сред  лицата,  заемащи  висши  публични
длъжности

Група народни представители от БСП са внесли законопроект  за промяна в  закона,  като целта им е
създаване на нов антикорупционен орган,  който да е  по-ефективен от  сега  съществуващите.  Според
вносителите сливането на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество и Комисията за
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси е противопоказно. Предлага се създаването на
нова Национална служба „Антикорупция“. Предвижда се новият орган да има редица компетенции, като
основно  ще  се  занимава  с  разследване  на  корупционни  престъпления  –  длъжностно  присвояване,
умишлена  безстопанственост,  сключване  на  неизгодна  сделка,  подкуп,  както  и  търговия  с  влияние,
подкуп в стопанската сфера.

3. Закон за изменение и допълнение на Закона за публичните предприятия.
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От обхвата на закона се изключват държавните предприятия по Закона за горите.

Обществени консултации на проекти на документи

През  изминалата  седмица няма проекти,  качени на  сайта  за  обществени  консултации от  интерес  за

Форума, нито решения на Министерски съвет, които да засягат пряко или косвено дарителите.

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 финансово подкрепен по проект "Дарителство за

промяна" от:

Проектът „Дарителство за промяна“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 105 000 EUR, предоставена от
Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект
„Дарителство за промяна“ е изграждане на капацитет на гражданските организации за нови и устойчиви

партньорства с бизнеса и институциите. Подходът адресира дарителството като форма на взаимодействие и
споделяне на ценности, принципи и отговорност за постигане на желана промяна.

Мониторинговият доклад е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани Бълграия по Финансовия
механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП). Цялата отговорност за съдържението на

документа се носи от БДФ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява
официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Оператора на Фонд Активни граждани България.  

Получавате това съобщение в качеството си на представители на компании и фондации - членове и наблюдатели на
Български дарителски форум.
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