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СТАНОВИЩЕ
на Български център за нестопанско право
Относно:
Проект на ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА
ЗА РАЗВИТИЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО
публикуван за обществено обсъждане на strategy.bg
Фондация Български център за нестопанско право (БЦНП), регистрирана през
2001 г., е юридическо лице с нестопанска цел за извършване на дейност в обществена
полза. Мисията на БЦНП е предоставяне на подкрепа в процеса на изработване и
прилагане на законодателство и политики, свързани с развитието на гражданското
общество и доброто управление на Република България и целящи създаването на
устойчива правна среда за съществуването на нестопанския сектор. Част от дейностите,
съдействащи на БЦНП в осъществяване на мисията му, е предоставянето на подкрепа
на български юридически лица с нестопанска цел по отношение на тяхната регистрация
в регистъра на ЮЛНЦ.
Ние активно участвахме в Работната група, създадена със заповед Заповед № Р3/03.01.2018 г. на Министър-председателя, чиято задача бе именно изработване на
Правилника за организацията и дейността на Съвета. Виждаме, че голяма част от
направените предложения в рамките на предходната обществена консултация на
проекта на Правилник са взети в предвид (септември 2018 г.). С оглед на дискусиите,
които бяха проведени както в рамките на работната група, но и предварително при
изработване и приемане на съответните предложения в ЗЮЛНЦ за създаване на Съвета,
имаме следните бележки:
По отношение на чл. 4, ал. 9:
Предложеният вариант на т. 2 на ал. 9 е придобила нова редакция, въвеждайки
възможността Съвета да възложи на трети лица изготвянето на предложения за
правилата и процедурите, условията и критериите, според които ще се
осъществява финансовата подкрепа на проектите с обществено значение. Втората част
на изречението (след запетаята) принципно въвежда възможността избраните трети
лица да предложат на Съвета оценяване и класиране на проектите. Така разписан
текстът не е ясен, тъй като не е еднозначно доколко „за предложение до Съвета“ е
свързано с глагола „възложи“, или е самостоятелно допълнително изречение.
От друга страна, с така предложеното изречение второ на т. 2 на практика се
предоставя на Съвета възможността директно да избира евентуално трето лице, което
да организира процедурата по оценяване и класиране. Според чл. 4, ал. 9 1 на ЗЮЛНЦ
Съветът приема „критерии, условия, правила и процедури, с което прави предложение
на Министерски съвет“. В този смисъл, следва органът, който взема крайното решение
1

(9) Оценките на проектите и предложението за разпределението на средствата
по ал. 8 се осъществява по критерии, условия, правила и процедури, приети от съвета
по ал. 3, който прави предложение на Министерския съвет.

за правилата, оценката и класирането (в случая явно МС), е да вземе и крайното
решение за избор на третото лице, което ще направи подбора на проекти, оценка и
класиране. По силата на този избор, ще бъде сключен и възлагателния договор за този
процес с конкретно определена цена.
За да не са налице различни тълкувания на посочения текст, и с оглед
последователно изпълнение на принципите въведени в чл. 4 от ЗЮЛНЦ, включително
по отношение функциите и ролята на Съвета, предлагаме текстът на ал. 9 да придобие
следната редакция:
(9) Съветът определя ежегодно приоритетите, приема правилата и процедурите
и прави предложение на Министерския съвет за разпределение на
средствата за насърчаване и финансова подкрепа на проекти с обществено значение
на юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна
дейност, като:
1. провежда обществено обсъждане на приетите документи в изпълнение на
тези дейности;
2. може да възложи на трети лица изготвянето на предложения за правилата и
процедурите, условията и критериите, според които ще се осъществява
финансовата подкрепа на проектите с обществено значение на юридически лица с
нестопанска цел, които подлежат на обществено обсъждане по т. 1;
3. може да предложи на Министерския съвет оценяването и/или
разпределението на средствата да се изпълнява чрез възлагане на трети лица.
По отношение на § 1 и § 2 от Допълнителните разпоредби
По отношение на § 1 и § 2 от Допълнителните разпоредби, свързана с
дефиниране на категориите свързани лица, смятаме, че е налице нееднозначна редакция
в някои от точките при изреждане на категориите. На първо място, следва да се
посочва, че винаги едно от лицата е член на Съвета и той е подлогът в изречението
(към което се отнася предложената във всяка точка конкретна хипотеза на свързаност –
подобно н ат. 4 и 5). Също така, следва в т. 3, 4 и 5 да бъде членувано „друго“ за да е
ясно, че се отнася към второто свързано лице, а не към неясна трета група лица. За да се
прецезира текстът, предлагаме следната редакция:
§ 1. Свързани лица по смисъла на чл. 21 от Правилника са:
1.
лица,
едното
от
които
е
член
на
съвета
и
в чийто управителен орган участва другото юридическо или физическо
лице;
2.
лица,
едното
от
които
е
член
на
съвета
и
в чийто върховен орган участва другото юридическо или физическо
лице, което може да наложи или възпрепятства вземането на решения по
силата на клауза в съответния устав или учредителен акт;
3.
лица, едното от които е член на съвета и чийто представител в
съвета се намира в йерархична зависимост от другото по силата на
трудово правоотношение;
4.
лица, едното от които е член на съвета и е получило възнаграждение
от

другото по силата на гражданско правоотношение в общ размер над 50
00 лв. през последните две години от датата на избора му за член на съвета;
5.
лица, едното от които е член на съвета и е получило дарение и/или
грантово финансиране от другото в общ размер над 5000 лв. през последните
две години от датата на избора му за член на съвета;
6.
лицата, едното от които упражнява контрол спрямо другото;
7.
лицата, чиято дейност се контролира от трето лице или от негово
дъщерно юридическо лице.
Конституирането на Съвета за развитие на гражданското общество е важна
крачка към създаване на работещ механизъм за диалог и взаимодействие между
изпълнителната власт и гражданските организации. Съветът следва да бъде важен
инструмент за вземане на решения и изработване на политики, които са от значение за
развитието на целия сектор. Насърчаваме процедурата по сформиране на Съвета за
развитие на гражданското общество да започне непосредствено след приемането на
Правилника по надлежния ред. Това ще гарантира, че още в рамките на тази година
Съветът ще може да започне своята работа по същество. Ключови важни в тази посока
са действията по разработване на Стратегия за подкрепа развитието на гражданските
организации в България и изготвянето на правилата и процедурите за разпределение
на средствата за насърчаване и финансова подкрепа на проекти с обществено
значение на юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на
общественополезна дейност.

С уважение,
Надя Шабани,
Директор на БЦНП

