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Дейности и 
решения на Съвета:

•  Създаден с Решение на МС № 74 
от 16.02.2022 г. 
•  Проведени 6 заседания, информацията за дей-
ността на Съвета е публикувана в Портала за 
консултативни съвети www.saveti.government.bg

- Изготвена и приета работна 
програма и приоритетни области на 
действие за 2022 г. ;

- Изработено и изпратено становище 
срещу внесения законопроект за 
доброволчествотодоброволчеството сигн. № 
47-254-01-23/04.03.2022. от група 
народни представители пред ресорни-
те комисии в 47 Народното събрание ;

- Разработени и приети критерии за 
верификация на информацията за 
доброволческите организации, която 
се публикува на Единния портал 
България за Украйна -  
https://ukraine.gov.bg/bg/ ;



1.

-  Проведени  работна среща със 
заместник-министъра на финансите г-н Яйджиевзаместник-министъра на финансите г-н Яйджиев 
по проблемите на гражданските организации с 
изискванията за държавна помощ (de minimis) и 
предоставяне на гаранции за финансиране по 
оперативните програми с бенефициент – юриди-
ческите лица с нестопанска цел;

-  Проведена работна среща с ръководния екип 
на Министерство на образование и отправени 
предложения за националните, образователни 
програми за 2023 година, за промени в продъл-
жаващата квалификация на учителите и за про-
мени в учебната програма на висшите училища, 
които се занимават с подготовката на учители; 

-  Предложен и одобрен от Съвета механизъм за 
консултиране между със широк кръг граждански 
организации по теми, свързани с правомощията 
на Съвета и приоритетите му на работа.

- Създадени 3 работни групи към СРГО със след-
ните задачи и дейности:

Работната група за координация между граждански 
организации и държавните институции за подкрепа на
украинските граждани в България. В работната група 
участват над 50 международни и граждански организа-
ции (предимно доброволчески организации, работещи на 
терен). 



Работната група е провеждала ежеседмични срещи от 
създаването й през март 2022 г. , като  в резултат на дей-
ността й е постигнато:

   Участие в правна група за консултиране на предложе-
ния за законодателни промени, с цел въвеждане на ин-
ститута за временната закрила като част . Предложения-
та, консултирани с гражданските организации са част от 
пакета предложения внесени в Народното събрание за 
промяна на Закона за убежището и бежанците и свърза-
ните с него закони; 
  
   Създаване на механизми за координация между ин-
ституциите и гражданските организации в процеса по ху-
манитарна подкрепа на бежанците и лица от уязвими 
групи, чрез посредничество между граждански организа-
ции и държавни институции за възникнали казуси на 
терен;
   
   Разработено съвместно с представители на МОН 
предложение за мярка за грижата за децата на бежански-
те семейства в България; 

   Създадена експертна група към ОКГ към МС за мер-
ките за борба с трафика на хора, извършване на наблюде-
ния на терен и осигуряване на обучения на доброволци, 
социални работници и служители на гранична полиция.

   Създадена експертна група към ОКГ към МС за „За-
крила на деца“ с представители на МТСП, ДАЗД и АСП.

   Създадена група от над 30 доброволци за прозвъня-
ване на хотели и бази преди преместването на украински 
граждани в периода 29 май- 1 юни.



3.
Работна група за комуникация. 

2.
Работна група за разработване на финансов 
механизъм за подкрепа на обществено-значи-
ми проекти на юридически лица с нестопан-
ска цел в обществена полза по смисъла на 
чл. 4, ал. 4, т. 7 от Закона за юридическите 
лица с нестопанска цел


