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ДО: АДМИНИСТРАЦИЯТА
НА МИНИСТЕРСКИ
СЪВЕТ

ОТНОСНО: Проект на Правилник за организацията и дейността на Съвет за развитие
на гражданското общество
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Във връзка с обявена обществена консултация на Проект на Правилник за
организацията и дейността на Съвет за развитие на гражданското общество, в
посоченият срок, Национална асоциация „Българско Черноморие“ изпраща свое
становище както следва:
Чл.3. т. 2 Няма тълкуване за публична процедура.
т.3. израза разумен срок е неприемлив поради неговата неопределеност. Трябва да се
посочи срок.
т.4. ФОРМУЛИРОВКАТА СЕ СТРЕМИ КЪМ КОНСЕНСУС Е доказана от практиката
неработеща формулировка. Дори изпълнителната власт, когато не желае да изпълне
нещо възложено и по закон се оправдава, че не бил постигнат консенсус.
Формулировката трябва да бъде заменена с ясен регламент.
т.5 формулировката почтеност е красива, но безпредметна и куха като ангажимент.
Справедливостта за група от обществото може да е несправедливост към друга група
към обществото. Безпристрасността е недоказуема и в много случаи спорна. Това може
да доведе до конфликти между членовете. По тази причина нашето обществено
устройство е парламентарна република и справедливостта се урежда, чрез закони.
Чесността е морално понятие, което е несъвместимо с водене на преговори за
обединяване на различни мнения. Това също ще породи конфликти при взимане на
решения, които да бъдат обединяващи. Предлагаме моралната норма почтеност (ако
изобщо трябва да влезе в правилника) да бъде свързана единствено и само с личността
на членуващия в съвета и да има ясни и неоспорими формулировки за личната
почтенност.

т.6 формулировката недопускане на конфликт на интереси е пожелателна без ясни
формулировки и критерии.
Чл.4, ал.5 т.3 „посредством признати и независими индекси и показатели за развитие
на гражданското общество.” В този израз няма конкретика и тълкуване кои са
независимите и признати индекси. Не е уточнено какви са и кои са тези показатели
Чл.10 ал.2 – 5 години не е уточнено дейностите дали трябва да са финансирани с
публични средства или не. По принцип за дейности трябва да бъдат считани дейности
финансирани не само с публични средства, но и със собствени средства или дарения.
Чл.11 ал.1 главния секретар създава комисия. Не е уточнено какви лица ще са членове
на комисията – от изпълнителната власт, от неправителствения сектор или други. Няма
критерии за лицата, които ще участват в тази комисия.
Предлагаме Чл. 11, ал. 3, т. 1 да бъде променена и изменена така: „1. регистрирана ли е
в обществена полза в Р. България, като не трябва да бъде клон или представител на
юридически лица (включително и юридически лица с нестопанска цел) регистрирани
извън територията на Р. България и не трябва да има пряка или не пряка свързаност или
по друг начин юридически да е свързана или финансово зависима от юридически лица
(в. т. ч. и от юридически лица с нестопанска цел) регистрирани извън територията на Р.
България, организацията подала заявление за участие.“
Чл.11 ал.4 няма формулировка на израза изискуемия опит. Така формулирания чл.11 ,
ал.4 е неприемлив, защото „изискуемия опит” ще бъде оценяван от неуточнени
субекти по чл. 11 ал. 1 и без критерии за „изискуемия опит”
Предлагаме Чл. 18, ал.3. да бъде допълнен и изменен така: „Членове на Съвета са
български юридически лица с нестопанска цел, които не са клонове или представители
на юридически лица (включително и юридически лица с нестопанска цел)
регистрирани извън територията на Р. България и не трябва да имат пряка или не пряка
свързаност или по друг начин юридически да са свързани или финансово зависими от
юридически лица (в. т. ч. и от юридически лица с нестопанска цел) регистрирани извън
територията на Р. България, които имат най-малко 3 (три) години опит в осъществяване
на дейности в обществена полза в подкрепа на развитието на гражданското общество и
гражданското участие. За дейности се приемат финансирани не само от публични
средства, но и финансирани със собствени средства или дарения.“
Допълнителни разпоредби:
§ 1: т. 2 - не става ясно в кои случаи едно лице може да наложи или възпрепятства
вземането на решения. Следва да се отбележи, че дори притежаващите миноритарни
дялове в колективни органи могат да оказват решаващо влияние върху решенията на
тези колективни органи. Това е така, защото могат да влияят на кворума, да
компрометират редовното свикване и провеждане на заседанията, а за решения,
изискващи квалифицирано мнозинство - могат изобщо да ги осуетят. Съответно - при
съглашение между няколко притежаващи сами по себе си миноритарни дялове, те

могат заедно да формират мнозинство. Затова, по-коректно е всяко членуване във
върховен орган да се счита за свързаност, а не само членуването, изразяващо се в
мажоритарен дял;
т. 3 - йерархична зависимост може да възникне и от служебно правоотношение.
Подобна на йерархичната зависимост може да възникне и от гражданско
правоотношение, например между възложител и изпълнител, заемодател-заемател,
кредитор-длъжник, а също в случаи, когато гражданскоправното правоотношение
произтича от деликт. Тези хипотези по една или друга причина отсъстват. Особено ярка
е зависимостта в кредитното дело и обществените поръчки, а темата не е третирана;
т. 4 и 5 - сумата 5000 лв е избрана произволно. Липсва законов критерий за
определянето ѝ конкретно в този размер. Възниква въпросът - ако едно лице е получило
от друго 4999 лв, то свързано ли е първото или не? Според правилника не е. Но ако му
бъде додаден още един лев, или му бъде обещан, това ли е стабилният разграничителен
критерий?;
т. 7 - дъщерно може да бъде не само юридическо лице, но и неперсонифицирано
образувание. Международното и вътрешно данъчно право и законодателството по
обществените поръчки третират темата с неперсонифицираните образувания, немалко
обществени поръчки се печелят от ДЗЗД, а те не фигурират и с една точка в
определенията за свързаност;
§ 2 - т. 1 и 2 - важи казаното по-горе относно миноритарния дял. Всяко членуване, дори
с минимален дял, във върховен, управителен или контролен орган, обективно дава
свързаност и възможност да се влияе на решенията. Това следва да се отрази.
т. 3 - противно на възприетата по-горе тенденция очевидни, логични и вероятно твърде
популярни в практиката хипотези на свързаност да се подминат, тук се дава едно
произволно широко определение - не е конкретизирано кой е този "друг начин". Би
трябвало примерно да се изброят възможните форми на проявя на този друг начин и
доколкото не всичко може да се обхване, едва необхванатото да се подчини на
бланкетна норма и евентуално да се приложи аналогия. Но употребен в настоящия му
вид, изразът "по друг начин" крие единствено възможност за злоупотреба - чрез
подвеждане на неудобни лица под неговата хипотеза, без това да допринася за
увеличаване на прозрачността и избягване на порочните свързаности. Примерни
алтернативи:
"3. може да определя член от състава на управителен или контролен орган в
юридическото лице, или да свиква заседания на върховния му орган, или да
предприема действия по ангажиране на лична имуществена или друга предвидена в
закона отговорност на лице от състава на органите на юридическото лице пред същото,
или може по силата на нормативен акт или договор да изисква вземането на определени
решения от юридическото лице или да ангажира отговорността му, или може да изземе

и законно самостоятелно или с друг да упражнява едно или повече от правата на
управление или контрол, предоставени на контролирания от закона, учредителния акт
или решение на върховния орган на юридическото лице, или по друг начин може в
изпълнение на правна норма или влязъл в сила юрисдикционен акт да взема решения от
името и за сметка на контролирания".

От името на Управителния съвет
С уважение,

Димитър Канариев
Председател на управителния съвет на
Национална асоциация „Българско Черноморие”

