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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
Решения на Министерски съвет от 3 екември 2019 г.

Законопроекти, внесени в Народното събрание:

1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социалните услуги
Внесен е нов законопроект, трети поред за последния месец (най-напред беше за отмяна на ЗСУ,
а след това за изменението му, по които БДФ изпрати становище), който сега предвижда ЗСУ да
влезе в сила не от 1 януари 2020 г., както е заложено в самия него в момента, а от 1 юли 2020 г. В
мотивите е  посочено,  че  законът  повдига  много  въпроси чрез  промените,  които той налага в
Закона за закрила на детето и Семейния кодекс, "именно свързани с устоите на семейството и
неговата  роля  при  отглеждането  на  децата.“  Законопроектът  е  внесен  от  група  народни
представители от "Патриотите". 
Във връзка със законопроекта БДФ изпрати свое подробно аргументирано становище до председателя на
Народното събрание Цвета Караянчева, председателите и членовете на шест парламентарни комисии,
както и до новия социален министър Деница Сачева. В становището се казва, че БДФ изразява пълната
си подкрепа към приетия на 22 март 2019 г. Закон за социалните услуги и се противопоставя категорично
на внесените законопроекти за отмяна и за изменение и допълнение на ЗСУ. Прочетете  повече тук
>> БДФ: Не пипайте закона за социалните услуги

2. Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс
Група  народни  представители  от  БСП  са  внесли  законопроект  за  промяна  в  НПК,  като
предложенията касаят въвеждането на възможността за обжалване на постановлението за отказ
от образуване на досъдебно производство пред съответния първоинстанционен съд, a не пред
горестоящия прокурор, както е в момента. Законопроектът не отчита натовареността на съда и
прокуратурата в момента, което е от ключово значение преди евентуалното му приемане, защото
контрол  на  отказите  на  две  инстанции  би  могло  да  забави  ненужно  много  и  продължително
досъдебните  производства,  включително  и  необосновани  сигнали  срещу  лицата,  както  и
натовареността на съда.

3.  Законопроект за изменение и допълнение на Валутния закон Въвеждат  се  разпоредби,
според  които  не  се  позволява  изнасяне  на  парични  средства  зад  граница.  Предвижда  се
правомощие на митническите служители да не допускат пренасянето на средства в размер над
30 000 лв. или повече, или тяхната равностойност в друга валута, през границата на страната при
получена  информация  по  служебен  път  за  наличие  на  публични  задължения  на  лицето.
Законопроектът предвижда повишаване на санкциите при недекларирани на парични средства
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благородни метали, скъпоценни камъни и изделия при преминаването на границата.

Обществени консултации на проекти на документи

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за закрила и развитие на

културата С предлаганите изменения и допълнения в Закона за закрила и развитие на

културата се цели привеждането на услуга 1605  "Регистриране на културни организации и

институти" в съответствие със Закона за ограничаване на административното регулиране и

административния  контрол  върху  стопанската  дейност,  като  се  определви  срок  за

отстраняване  на  нередовности  на  заявленията за  вписване  в  регистъра на  културните

организации, съобразен с разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от ЗОАРАКСД. Срок за обществено

обсъждане: до 03.01.2020 г.

Решения на Министерски съвет от 3 декември 2019 г.

1. Правителството одобри допълнителни разходи/трансфери за 2019 г. в размер на 44 390
лв. за изплащане на стипендии и еднократно финансово подпомагане по Програмата на

мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища
през 2019 г.

От  общата  сума  36  965  лева  са  предназначени  за  изплащане  на  стипендии  и  еднократно

финансово  подпомагане  на  учениците  от  училищата  по  изкуствата  и  по  културата  към
Министерството  на  културата.  С  останалите  7  425  лева  ще  бъдат  изплатени  стипендии  на

учениците  от  общинските  училища,  които  са  придобили  право  на  стипендия  през  второто
шестмесечие на настоящата година.

2. Министерският съвет одобри увеличение с 22 250 000 лева на разходите за изграждане

на Национална пътна карта за научна инфраструктура.

Средствата ще бъдат преведени допълнително по бюджета на Министерство на образованието и
науката,  за  да  се  осигури  доизграждане  и  модернизиране  на  научните  комплекси  от

националната карта.

3. Правителството прие проект на Национална програма „Цифрова България 2025“, както и
Пътната карта за нейното изпълнение.

Целта на „Цифрова България 2025“ е  да утвърди пакет от мерки, които да гарантират силна,

конкурентоспособна икономика, основана на данни,  за да може да се оползотвори потенциалът
на иновативните технологии като компютърни услуги в облак, големи данни, изкуствен интелект,

блокчейн и др.
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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 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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