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Относно: Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Правилник за
организацията и дейността на Съвет за развитие на гражданското общество
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация, внасям за разглеждане проект на Постановление на Министерския
съвет за приемане на Правилник за организацията и дейността на Съвет за развитие на
гражданското общество.
Развитието на активно гражданско общество е основна характеристика на правовата
държава. Държавата има конституционен ангажимент да създава условия за свободно
развитие на гражданското общество (чл. 4, ал. 2 от Конституцията на Република България).
Също така, държавата по силата на чл. 44 от Конституцията и редица международни правни
документи, по които е страна, има задължение да създаде благоприятна правна рамка за
свободното упражняване на правото на сдружаване.
С измененията и допълненията в Закона за юридическите лица с нестопанска цел,
приети през 2016 г. (ДВ бр. 74 от 2016 г.), беше предвидено създаването на Съвет за развитие
на гражданското общество. Целта на тази законодателна промяна бе създаването на устойчив
и институционализиран механизъм, който да осигури консултативния процес между
държавата и гражданските организации по повод планирането на политиките, касаещи
гражданското общество. Регламентирането на Съвет за развитие на гражданското общество
ще обезпечи взаимодействието между гражданските организации и държавата в дългосрочен
план, като създаде формат за обсъждане и за генериране на решения касаещи развитието на
гражданското общество. На следващо място Съветът ще обезпечи процеса по анализиране на
средата, идентифициране на проблеми и приемане на нови или актуализиране на
съществуващи актове и политики.
Със създаването на Съвета ще се преодолее и липсата на централизиран конкурсен
механизъм за финансиране на граждански организации. Предвиждането на правомощие на
Съвета да определя приоритетите и да приема правилата и процедурите за разпределяне на
средства за финансиране на обществено-значими проекти на юридически лица с нестопанска
цел ще осигури устойчивост в изпълнението на политиките и решенията, обсъждани в
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рамките на Съвета и приемани от държавата при зачитането на принципите на
децентрализация, ефективност, състезателност и прозрачност.
Приемането на предлагания правилник от Министерския съвет е предвидено в чл. 4,
ал. 7 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел. С него се уреждат структурата,
организацията и дейността на Съвета, както и правилата за избор на състава му. Съветът ще
действа като консултативен орган към Министерския съвет. Основната му цел е
разработването и провеждането на политики за подкрепа развитието на гражданското
общество.
Съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел Съветът се състои от 15
членове, които се определят с решение на Министерския съвет. Мандатът на членовете на
съвета е 3 години. Председател на съвета е заместник министър-председателят, отговорен за
изпълнение на Стратегията за подкрепа на развитието на гражданските организации в
Република България.
Членове на Съвета могат да бъдат юридически лица с нестопанска цел, които имат
минимум 5 години опит в осъществяването на общественополезни дейности в подкрепа на
развитието на гражданското общество и гражданското участие. С Правилника се
регламентира процедурата за избор на членовете на съвета – юридически лица с нестопанска
цел посредством уеб-базирана електронна платформа.
Организацията на работата на съвета ще се подпомага от секретариат, състоящ се от
служители на администрацията на Министерския съвет.
По проекта на постановление е извършена частична предварителна оценка на
въздействието.
За приемането на правилника не са необходими допълнителни разходи, трансфери
или други плащания. Предвидената в чл. 4, ал. 9, т. 2 от проекта на правилник възможност за
възлагане на определени дейности на трети лица ще се реализира в рамките на утвърдените
разходи по бюджета на администрацията на Министерския съвет и не изисква осигуряване на
допълнителни бюджетни средства, като прогнозният размер на евентуалните разходи е до 30
хил. лв. В същите рамки са и предвидените разходи за изграждане на електронна платформа
за гласуване за членове на Съвета, като средствата за разработването й ще се осигурят в
рамките на утвърдените разходи по бюджета на администрацията на Министерския съвет.
Към проекта на акт е приложена необходимата финансова обосновка за актове, които
не оказват въздействие върху държавния бюджет съгласно чл. 35, ал. 1, т. 4, б. “б“ от
Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.
С предложения акт на Министерския съвет не се транспонират разпоредби на
правото на Европейския съюз, поради което не е приложена таблица за съответствие с
европейското право.
По проекта на постановление е проведено обществено обсъждане, като същото
заедно с доклада и частичната предварителна оценка на въздействието са публикувани на
Портала за обществени консултации за срок от 30 дни.
Проектът на постановление е съгласуван по реда на чл. 32 от Устройствения
Правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, за което е приложена
съответната справка.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
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Във връзка с гореизложеното предлагам Министерския съвет да приеме Постановление
за приемане на Правилник за организацията и дейността на Съвет за развитие на
гражданското общество.

С уважение,
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ :
(Томислав Дончев)

