СПРАВКА ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА СТАНОВИЩАТА, ПОЛУЧЕНИ ПРИ ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЪЖДАНЕ,
НА ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА ПРИЕМАНЕ НА
ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО
(провело се в периода 20.09.2018 г. - 20.10.2018 г.)

№
1.

Организация
Български институт за правни
инициативи

Бележки и предложения

Приети/
неприети

1.Предлагат
уеднаквяване
на
терминологията: 1.Не се приема
навсякъде в Правилника да се използва термина
„юридически лица с нестопанска цел осъществяващи
дейност в обществена полза“, вместо използваните:
„граждански организации“, „юридически лица с
нестопанска цел“, „юридически лица с нестопанска цел
осъществяващи дейност в обществена полза“,
„юридически лица с нестопанска цел за осъществяване
на общественополезна дейност“.

2.Предлагат да се изброяват дейностите на Съвета
2.Не се приема
вместо да се използва техниката на препратка към
законов текст.

Мотиви
1.Прегледът на всички използвани термини,
чието уеднаквяване се предлага, показа, че
те се използват по този начин и в Закона за
юридическите лица с нестопанска цел.. В
проекта за Правилник се е запазило това
многообразие
при
използването
на
посочените термини – в някои от случаите се
акцентира
върху
правноиндивидуализиращите белези и се използва
понятието - юридическо лице с нестопанска
цел, осъществяващо дейност в обществена
полза, а в други се използва на
събирателното
понятие
„гражданско
организация“ за такъв тип формирования.

2.Препратка е използвана само в чл. 4, ал. 1
от проекта на Правилник. В следващите
алинеи на същия член, правомощията на
Съвета са посочени, така както са записани и
в Закона за юридическите лица с нестопанска
цел и съответно са доразвити с
допълнителни текстове.
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3.В чл. 4, ал. 6, т. 1 се възлага на Секретариата на Съвета
„да събере и обобщи информация за изпълнените 3.Приема
проекти и постигнатите резултати и ефекти от частично
тях за юридическите лица с нестопанска цел, които
са получили финансиране от Съвета през
предходната година“. Налице е колизия със законовия
текст, а именно с чл. 4, ал. 9 ЗЮЛНЦ, където изрично е
казано, че „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“. Съветът не
финансира, а прави предложение на МС за
разпределение на средствата от държавния бюджет
предвидени
за
неправителствени
организации
регистрирани за осъществяването на обществено
полезна дейност. Предложеният текст в Правилника
прави грешно внушение, че Съветът е финансиращ
орган и дописва закона, което е недопустимо за
подзаконов нормативен акт.

Мотиви
се 3.В чл. 4, ал. 4, т. 4 от Закона за юридическите
лица с нестопанска цел е предвидено, че
Съветът:
„събира
информация
за
финансирането
на
гражданските
организации с публични средства с цел
определяне
на
ефективността
на
отпусканите средства“. Предложеното в
чл. 4, ал. 6, т. 1 от проекта на Правилник
доразвива законовата разпоредба, като
възлага на Секретариата на Съвета да
обобщи информацията по отношение на
проектите, които са получили финансиране
чрез механизма, който Съветът с отделен
свой акт ще одобри за финансиране на
обществено-значими проекти на юридически
лица
с
нестопанска
цел.
С
цел
терминологична прецизност текстът на чл. 4,
ал. 6, т. 1 от проекта на Правилник се
променя по следния начин:
„да събере и обобщи информация за
изпълнените проекти и постигнатите
резултати и ефекти от тях за
юридическите лица с нестопанска цел,
които са получили финансиране през
предходната година, чрез процедури,
одобрени по реда на чл. 4, ал. 4, т. 7 от
Закона
за
юридическите
лица
с
нестопанска цел“.

4. В чл. 4, ал. 9 се прави същото внушение като текстът
гласи,
че
„Съветът
определя
ежегодно 4.Приема се по 4.Текстът на чл. 4, ал. 9 от Проекта на
Правилник е прецизиран по следния начин:
приоритетите и приема правилата и процедурите, принцип.
„Съветът
определя
ежегодно
както и разпределя средствата за насърчаване и
приоритетите, и приема правилата и
финансова подкрепа на проекти ….. „. Съветът е
процедурите, както и прави предложение
консултативен орган към МС и като такъв следи
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тенденциите в обществения живот, определя
политиките за развитие на гражданското общество в
България, задава рамката и приоритетите в това
развитие и фокусира взаимодействието между
гражданския сектор и държавата акцентирайки върху
конкретни важни въпроси. В тази връзка Съветът
следва да определя приоритети за финансиране на
проекти, но не следва той да финансира директно
и/или да разпределя средствата. Не се прави
предложение за редакция.

на Министерски съвет за разпределение я
на средствата за насърчаване и финансова
подкрепа на проекти с обществено
значение на юридически лица с нестопанска
цел
за
осъществяване
на
общественополезна дейност, и:…….“

5. В чл. 6 липсва изброяване на етапите на процедурата,
5.Не се приема
уредени в чл. 4, ал. 5 от ЗЮЛНЦ.

6. В чл. 9 е отпаднал текстът съществуващ в крайния
вариант на проекта на Правилник приет от работната
група, където се реферира към чл. 38, ал. 1 ЗЮЛНЦ, а
именно областите, в които юридическите лица с
нестопанска
цел
осъществяващи
дейност
в
обществена полза могат да разходват имуществото си.
Обвързването на кандидата за член на Съвета с
конкретна област би гарантирало представителство в
Съвета на организации от различни сфери на действие
обхващащи различни области от обществения,
културния, социалния и икономическия живот на
страната. Отсъствието на препратка към законовата
диверсификация, би повишило риска от участие в
Съвета на организации, които са концентрирани в

Мотиви

6. Не се приема

5.Всеки един от етапите на процедурата за
избор на членове на Съвета е детайлно
развит в глава втора „Правила за избор на
състава на съвета“ от проекта на Правилник.
6.Предложението за представителност на
членовете на Съвета по сфери на дейност,
макар и целесъобразно не намира подкрепа
в законовите текстове, които регламентират
процедурата за избор на членове му. Законът
е посочил броят на членовете на Съвета и
минималното изискване, на което трябва да
отговорят организациите, които могат да
бъдат избирани за негови членове арг. чл. 4,
ал. 5 във връзка с ал. 6 от ЗЮЛНЦ.
Никакви други условия, в това число за
разделяне на квотен принцип, за брой
представители в определени сфери не са
предвидени в закона. Следователно с
Правилника за организацията и дейността на
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определена област и не представляват в широка
степен гражданското общество в страната. Подобно
ограничение би се явило дискриминационно по
отношение на част от неправителствения сектор и би
минирало работата на Съвета още в самото му начало.

7. Процедурата за провеждане на изборите за членове
на Съвета не поставя изискване към организациите,
които се регистрират като гласоподаватели, да
представят данни за наличието на някакъв опит в
осъществяването на дейности в обществена полза (Чл.
10 във връзка с чл. 13, ал. 2). Липсата на подобно
изискване създава некохерентност между избиращите
организации и организациите кандидати за членове
на Съвета.

8. В чл. 13, ал. 1 няма пречка посоченият срок да бъде
от 10 календарни дни.

9. В чл. 13, ал. 6 позволява разнопосочно тълкуване.
От една страна е възможно избирателните листи да
съдържат един глас за една конкретна организация, а
от друга един глас да означава посочване на 14
организации, които избиращият предпочита да види
като членове на Съвета. Текстът следва да се

Мотиви
Съвета,
в
който
е
детайлизирана
процедурата за избор на членовете му не
могат да се въвеждат нови изисквания
спрямо организациите, избирани за негови
членове. Подобно (на предложеното)
разделяне на организациите на сфери на
дейност е допустимо само при изрична
регламентация на законово ниво.

7.Не се приема

7. В Закона за юридическите лица с
нестопанска цел не се поставят никакви
изисквания към организациите, които
участват в процедурата за избор като
избиратели. Единственото законово условие,
е те да бъдат предварително регистрирани,
арг. чл. 4, ал.5, т . 2 от ЗЮЛНЦ.

8.Не се приема

8.По-дългият срок е допълнителна гаранция
за възможността по-голям брой организации
да узнаят за процедурата за избор и да се
включат в нея.

9.Приема се.

9.С цел избягване на двусмислие в
тълкуването на разпоредбите относно
гласуването в процедурата за избор, в чл. 13
се добавя нова алинея 5 със следното
съдържание:
„(5) Всяка организация с право на глас може
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Мотиви

прецизира и с оглед на вероятността при сегашната
формулировка да се злоупотреби и да се стигне до
подмяна на избора на регистрираните организации.

да гласува най-много за 14 организации, в т.
ч. и за собствената си кандидатура“
Останалите алинеи се преномерират.
Текстът на чл. 13, ал. 6, настояща ал. 7 от
Проекта на Правилник добива следната
редакция:
„Гласуването се извършва посредством
попълването
на
избирателна
листа,
генерирана на електронната платформа.
Избирателната листа се подава от законния
представител на организацията, вписана в
списъка на регистрираните организации по
чл. 12, ал. 1, т. 2.“

10.В чл. 19, ал. 1 има пропуск. В края на изречението
следва да се добави думата „отсъствие“ на титуляра.
10. Приема се

11. В чл. 21, ал. 1 в края на изречението следва да се
добави „от държавния бюджет“. Доколкото текстовете
на ЗЮЛНЦ уреждащи създаването на Съвета и
неговата работа, го обвързват с разходването на
средства по държавния бюджет /чл. 4, ал. 8 ЗЮЛНЦ/,
то от тук се следва и изричното упоменаване на този
елемент и в Правилника.

11.Не
приема

10.Текстът на чл. 19, ал. 1 от Правилника
добива следната редакция: „Членовете на
Съвета – юридически лица с нестопанска
цел, участват в дейността му чрез свой
представител и негов заместник в случай
на отсъствие на титуляря“ .

се 11. Текстът на чл. 21, ал. 1 от проекта на
Правилник дословно възпроизвежда текста
на чл. 4, ал. 11 от ЗЮЛНЦ. Смислово,
последната част на текста е свързана със
забраната за членове на Съвета и свързани с
тях лица да кандидатстват с проекти за
финансиране, съобразно процедурата /ите за
финансиране, които Съветът ще определи.
Хипотезите на свързаност са дефинирани в
проекта на Правилник.

5

№

Организация

Бележки и предложения

12. Чл. 23 предвижда подпомагане работата на Съвета
от Секретариат. Секретариатът се споменава още
няколко пъти в Правилника, но остава неясно къде е
този Секретариат и какъв е неговия статут. В случай, че
се предвижда той бъде част от определена дирекция в
МС, това ще наложи промяна на Устройствения
правилник на МС и неговата администрация с
препратка за тази промяна и в настоящия Правилник.

Приети/
неприети

12.
Не
приема.

Мотиви

се 12.В чл. 4, ал. 10 от Закона за юридическите
лица с нестопанска цел е предвидено, че:
„Административното
обслужване
на
дейността на съвета…..се осигурява от
администрацията
на
Министерския
съвет“. В този смисъл, на законова ниво е
скрепен ангажиментът на администрацията,
която ще осигурява административното
обслужване на Съвета. Определянето с
Устройствения правилник на Министерския
съвет и на неговата администрация на
конкретна дирекция, която да изпълнява
функциите на секретариат на Съвета, не е
единствена опция. Тези функции могат да се
изпълняват и от работна група, определена
със заповед на главния секретар на МС.

13. В чл. 28, ал. 2 има пропуск в изр. 1. След „може
да изпрати“ следва да се добави „писмено
13. Приема се
становище“.
14. Чл. 35 предвижда, че Съветът поддържа собствена
интернет страница. Дотолкова, доколкото Съветът няма
собствен бюджет и е консултативен орган към МС, 14.Приема
поддържането на собствена интернет страница не частично
изглежда правно и финансово обосновано. Би следвало
такава да бъде като част от официалната страница на
МС /под формата на подстраница, примерно
www.cdcs.government.bg/ и поддържането й да бъде
включено като отделна точка в чл. 23, ал. 2 относно
Секретариата.
2. WWF България;

13. Отразено е.

се 14. Текстът на чл. 35, ал. 1 от проекта на
Правилник добива следната редакция:
„Съветът поддържа собствена страница
на Портала за консултативни съвети на
Министерския съвет.“

По отношение на становищата, които може да дава
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Форум гражданско участие;
Национален
младежки
форум;
Български
център
за
нестопанско право
Българската асоциация за
рекреация, интеграция и
спорт - БАРИС

Съвета за проекти на промени в нормативни актове
1.В чл. 4, ал. 2 е предвидено, че Съветът може да
дава становища по всички проекти на нормативни
актове, стратегии, програми и планове отнасящи се
до дейността на юридически лица с нестопанска цел
за осъществяване на обществено полезна дейност.
Видно от функциите на Съвета и целите на неговото
създаване е ясно, че той следва да се занимава с
въпросите
на
целия
сектор
като
такъв.
Предложението е чл. 4 да се промени в посока, че
Съветът може да се произнася със становища за
нормативни промени, засягащи всички организации.

Приети/
неприети

Мотиви

1.Приема се.

1.Отразено е. Текстът на чл. 4, ал. 2 от
проекта на Правилник се синхронизира с
текста на чл. 4, ал. 4, т. 1 от Закона за
юридическите лица с нестопанска цел и
добива следната редакция: „Съветът дава
становища по всички проекти на
нормативни актове, стратегии, програми
и планове отнасящи се до дейността на
гражданските организации, изработени от
изпълнителната власт на национално и
местно ниво, както и такива изработени и
внесени от народни представители“.

2.Не се приема

2.Предложението за представителност на
членовете на Съвета по сфери на дейност,
макар и целесъобразно не намира подкрепа
в законовите текстове, които регламентират
процедурата за избор на членове на Съвета.
Законът е посочил броят на членовете на
Съвета и минималното изискване, на което
трябва да отговорят организациите, които
могат да бъдат избирани за негови членове

Предлагат чл. 4, ал. 2, т. 1 да се промени както
следва:
„дава становища по всички проекти на нормативни
актове, стратегии, програми и планове отнасящи се
до дейността на юридически лица с нестопанска цел
изработени от изпълнителната власт на национално
и местно ниво, както и такива изработени и внесени
от народни представители“
Предложение за възстановяване на сферите по чл.
38, ал. 1 от ЗЮЛНЦ:
2. В първоначалния вариант на проект на Правилник
в чл. 9 беше предвидено избирателната процедура
да гарантира участието в Съвета на представители от
различни обществени сфери. Това предложение не
беше случайно, и причината за него беше, че Съветът
следва да взема решения, които се отнасят за целия
сектор. Затова работната група предложи Съветът да
има максимална представителност и да гарантира
включването в дейността си на организации от
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№

Организация

Бележки и предложения
всички сфери на дейност.
Предлагат в чл. 9 да се включи нова алинея 2 със
следното съдържание:
(2) При кандидатирането си за членство в Съвета,
организацията посочва в коя от посочените в чл.
38, ал. 1 от ЗЮЛНЦ групи се определя като
кандидат. Тя може да избере само една от
изброените по-долу групи:
1. развитие и утвърждаване на гражданското
общество, гражданското участие и доброто
управление;
2.развитие и утвърждаване на духовните
ценности, здравеопазването, образованието,
науката, културата, техниката, технологиите или
физическата култура;
3. подкрепа за деца, за хора с увреждания и за
лица и общности в риск от социално изключване;
4.защита на човешките права или на околната
среда;
5. други цели, определени със закон.

Приети/
неприети

Мотиви
арг. чл. 4, ал. 5 във връзка с ал. 6 от ЗЮЛНЦ.
Никакви други условия, в това число за
разделяне на квотен принцип, за брой
представители в определени сфери не са
предвидени в закона. Следователно с
Правилника за организацията и дейността на
Съвета,
в
който
е
детайлизирана
процедурата за избор на членовете му не
могат да се въвеждат нови изисквания
спрямо организациите, избирани за негови
членове. Подобно (на предложеното)
разделяне на организациите на сфери на
дейност, в това число на определяне на брой
организации от съответна област, които
могат да станат членове на Съвета е
допустимо само при изрична регламентация
на законово ниво.

Предлагат алинея 2 да стане ал. 3.
В чл. 11, ал. 4 се добавя следното изречение:
„В заявлението си организацията посочва в коя група
по чл. 9, ал. 2 се кандидатира“;
В чл. 13 се създава нова алинея 4
(4) Всяка организация с право на глас може да гласува
(в т. ч. и за собствената си кандидатура) най-много за
три организации във всяка от групите в чл. 9, ал. 2, т. 14 и най- много за две организации в групата в чл. 9, ал.
2, т. 5.
Останалите алинеи се преномерират.
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№

Организация

Бележки и предложения

Приети/
неприети

Мотиви

В ал. 6 на чл. 13 се прави следната промяна:
„Валидни са избирателни листи, които са в
съответствие с утвърдения образец, изпратени са в
срока по ал. 1, не съдържат повече от един глас за
една и съща организация в избирателната листа и в
нито една от петте групи по чл. 9, ал. 2 не са дадени
повече гласове от определените в ал. 4 на настоящия
член“. .
Чл. 16, ал. 2 придобива следното съдържание:
„(2) При неспазване на срока по ал. 1, Комисията
поканва администрацията на Министерския съвет да
отправи покана към следващата организация в
съответната група по чл. 9, ал. 2, получила най-много
гласове, да излъчи свои представители за участие в
Съвета.“
3.

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА
ПЕРСОНАЛИЗИРИНА
МЕДИЦИНА
– БАПЕМЕД
Коментират, че най-сериозното различие между
публикувания проект на Правилник и този на работната
група по отношение на състава на членовете на
Обществения съвет. Предлагат : „текстовете на
Правилника да претърпят промяна, така че в състава на Не се приема.
Съвета за развитие на гражданското общество да
намерят гарантирано представителство НПО от
различните области по чл. 38, ал. 1 от ЗЮЛНЦ, като наймалко двама от членовете следва да са от здравния
сектор.

Предложението за представителност на
членовете на Съвета по сфери на дейност,
макар и целесъобразно не намира подкрепа
в законовите текстове, които регламентират
процедурата за избор на членове на Съвета.
Законът е посочил броят на членовете на
Съвета и минималното изискване, на което
трябва да отговорят организациите, които
могат да бъдат избирани за негови членове
арг. чл. 4, ал. 5 във връзка с ал. 6 от ЗЮЛНЦ.
Никакви други условия, в това число за
разделяне на квотен принцип, за брой
представители в определени сфери не са
предвидени в закона. Следователно с
Правилника за организацията и дейността на
Съвета,
в
който
е
детайлизирана
процедурата за избор на членовете му не
могат да се въвеждат нови изисквания
спрямо организациите, избирани за негови
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№

Организация

Бележки и предложения

Приети/
неприети

Мотиви
членове. Подобно (на предложеното)
разделяне на организациите на сфери на
дейност, в това число на определяне на брой
организации от съответна област, които
могат да станат членове на Съвета е
допустимо само при изрична регламентация
на законово ниво.

4.

Български дарителски форум
(БДФ)

1.Коментират, че в проекта на Правилник в: „В
процедурата за избор за членове на Съвета в
публикувания за обществена консултация проект, не се
предвижда дефинирането на квоти по области, така
както е в чл. 38, ал.1 от ЗЮЛНЦ. Така се изключва
механизъм,
който
да
гарантира
широко
представителство по области и възниква риск голяма
част от неправителствените организации да не намерят
място и глас в Съвета.

1.Не се приема

1.Предложението за представителност на
членовете на Съвета по сфери на дейност,
макар и целесъобразно не намира подкрепа
в законовите текстове, които регламентират
процедурата за избор на членове на Съвета.
Законът е посочил броят на членовете на
Съвета и минималното изискване, на което
трябва да отговорят организациите, които
могат да бъдат избирани за негови членове
арг. чл. 4, ал. 5 във връзка с ал. 6 от ЗЮЛНЦ.
Никакви други условия, в това число за
разделяне на квотен принцип, за брой
представители в определени сфери не са
предвидени в закона. Следователно с
Правилника за организацията и дейността на
Съвета,
в
който
е
детайлизирана
процедурата за избор на членовете му не
могат да се въвеждат нови изисквания
спрямо организациите, избирани за негови
членове. Подобно (на предложеното)
разделяне на организациите на сфери на
дейност, в това число на определяне на брой
организации от съответна област, които
могат да станат членове на Съвета е
допустимо само при изрична регламентация
на законово ниво.
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№

Организация

Бележки и предложения

Приети/
неприети

2.В публикувания проект на правилник на няколко
места Съветът се споменава като орган, който ще
финансира проекти на ЮЛНЦ в обществена полза. На
работната група беше широко дискутирано и прието,
че Съветът има консултативна функция и не би бил
органът, който директно да финансира организациите,
одобрени за финансиране.

2. Приема се

3.Не е изрично посочено кой сформира секретариата
на Съвета и с какъв бюджет ще разполага той. В
голямата си част дейностите (проучвания, анализи,
експертни оценки) не могат да бъдат осъществени без
ресурс и ако не бъде предвиден ред за неговото
подсигуряване, Съветът ще се превърне в куха
структура, която няма да е в състояние да изпълнява
функциите предвидени по закон.

3.
Не
приема.

Мотиви
2.Направени са корекции в чл. чл. 4, ал. 6, т. 1
от проекта на Правилник, който добива
следната редакция: „да събере и обобщи
информация за изпълнените проекти и
постигнатите резултати и ефекти от
тях за юридическите лица с нестопанска
цел, които са получили финансиране през
предходната година, чрез процедури,
одобрени по реда на чл. 4, ал. 4, т. 7 от
Закона
за
юридическите
лица
с
нестопанска цел“;
и в чл. 4, ал. 9, който добива следната
редакция: “Съветът определя ежегодно
приоритетите, и приема правилата и
процедурите, както и прави предложение
на Министерски съвет за разпределение я
на средствата за насърчаване и финансова
подкрепа на проекти с обществено
значение на юридически лица с нестопанска
цел
за
осъществяване
на
общественополезна дейност.“
се 3.Текстът на чл. 23, ал. 1 е допълнен с
думите: „който се състои от служители в
администрацията на Министерския съвет“.
Определянето с Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата
администрация на конкретна дирекция,
която
да
изпълнява
функциите
на
секретариат на Съвета, не е единствена
опция. Тези функции могат да се изпълняват
и от работна група, определена със заповед
на главния секретар на МС.
Бюджет за дейността на Секретариата не е
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№

Организация

Бележки и предложения

Приети/
неприети

Мотиви
предвиден, доколкото според ЗЮЛНЦ от
държавния бюджет се осигуряват средства за
насърчаване и финансова подкрепа на
проекти с обществено значение на
юридически лица с нестопанска цел за
осъществяване
на
общественополезна
дейност. Тези средства за с целеви характер
и не могат да бъдат използвани за дейности
по администриране от Секретариата.

Предлагат и следните редакции на текстове от
проекта на Правилник:
4. Относно чл. 4., ал. 1.
Предложение за редакция:
Съветът извършва следните дейности:
1. дава становища по всички проекти на нормативни
актове, стратегии, програми и планове, които се
отнасят до дейността на гражданските организации;

4.Не се приема

4.Препратка е използвана само в чл. 4, ал. 1
от проекта на Правилник. В следващите
алинеи на същия член, правомощията на
Съвета са посочени, така както са записани и
в Закона за юридическите лица с нестопанска
цел и съответно са доразвити с
допълнителни текстове.

2. координира и следи за изпълнението на Стратегията
за подкрепа на развитието на гражданските
организации в Република България и Плана за
действие по стратегията;
3. предлага на Министерския съвет план за действие,
включително финансов, за изпълнение на
стратегията по т. 2 за всяка следваща година и прави
преглед и оценка на изпълнението и;
4. събира информация за финансирането на
гражданските организации с публични средства с
цел определяне на ефективността на отпусканите
средства;
5. прави ежегоден преглед на потребностите и
проблемите на гражданските организации, както и
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№

Организация

Приети/
неприети

Бележки и предложения

Мотиви

на техните резултати и постижения;
6. подпомага процеса на взаимодействие между
държавната и местните власти и гражданските
организации;
7. определя приоритетите и приема правилата и
процедурите, както и разпределя средствата за
насърчаване и финансова подкрепа на проекти с
обществено значение на юридически лица с
нестопанска
цел
за
осъществяване
на
общественополезна дейност.
Аргумент за предложението: Въпреки че се цитира
дословно ЗЮЛНЦ, самият правилник е по-ясен, когато
дейностите на Съвета са изброени.

5.относно чл. 4, ал. 9:

5.Приема
частично

Предложение за редакция:
Съветът определя ежегодно приоритетите и приема
правилата и процедурите за финансова подкрепа на
проекти 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. Определя условия и критерии за независимо
оценяване
средствата;

и

прозрачно

разпределяне

на

3. Предлага на Министерския съвет оценяването и/или

разпределението на средствата да се изпълнява

се 5.Текстът на чл.4, ал. 9 от проекта на
Правилник възпроизвежда текста на чл. 4, ал.
4, т. 7
от ЗЮЛНЦ с допълнението
„ежегодно“. В цитирания законов текст се
предвижда, че Съветът разпределя средства
за насърчаване и финансова подкрепа на
проекти с обществено значение… Тълкуване
по арг. на чл. 4, ал. 9 от ЗЮЛНЦ води до
извода, че правилата и процедурите въз
основа, на които се оценяват проектите за
финансиране се приемат от Съвета, но
разпределението на средствата по оценени
проекти се извършва с решение на
Министерски съвет по предложение на
Съвета.
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№

Организация

Бележки и предложения

Приети/
неприети

чрез възлагане на трети лица.

Мотиви
В тази връзка текстът на чл. 4, ал. 9 от
проекта на Правилник добива следната
редакция: „Съветът определя ежегодно
приоритетите, приема правилата и
процедурите и прави предложение на
Министерски 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…“

Аргумент за предложението: Смятаме, че в качеството
му на консултативен орган няма основание Съветът да
бъде натоварен със задачата да разпределя средствата
за проектите на ЮЛНЦ в обществена полза.

Чл. 4, ал. 9, т. 3 се променя на чл. 4, ал. 9, т. 2
от проекта на Правилник и добива следната
редакция: „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, както и за предложение
до Съвета за оценяване и класиране на
проектите.“
Редакцията на текста, предложена от БДФ
предполага, че задължително такова
възлагане се предлага на Министерски съвет
от Съвета, което не би следвало да се
одобри, тъй като Съветът сам би следвало да
вземе решение за възлагане след преценката
на
административния,
финансовия
и
човешкия ресурс, с който разполага.
6.относно чл. 6:

6.Приема се

6.Отразено е.

14

№

Приети/
неприети

Бележки и предложения

Организация

Мотиви

Предложение за редакция:
Изборът на членове на Съвета се извършва чрез
публична и прозрачна процедура, която включва:
1.

публично
обявяване
на
страницата
на
Портала
обществени консултации;
2.
предварителна
регистрация
организации, които желаят да участват;

интернет
за
на

всички

3.
номиниране на организации - кандидати за
членове на Съвета;
4.
избор на кандидатите чрез гласуване на
предварително регистриралите се;
5.
организациите, получили най-много гласове,
излъчват свой представител за член на Съвета.
Аргумент за предложението: Въпреки че се цитира
дословно ЗЮЛНЦ, самият правилник е по-ясен, когато
етапите на процедурата са изброени.
7.относно чл. 9, ал.2 и 3 и чл. 11, ал. 3
Предложение за редакция:
При кандидатстването си за членство в Съвета
организацията посочва в коя от посочените в чл. 38, ал.
1 от ЗЮЛНЦ групи се определя като кандидат. Тя може
да избере само една от изброените по-долу групи:
1.
развитие и утвърждаване на гражданското
общество, гражданското участие и доброто управление;
2.
развитие и утвърждаване на духовните
ценности, здравеопазването, образованието, науката,
културата,
техниката,
технологиите или

7.Не се приема

7.Предложението за представителност на
членовете на Съвета по сфери на дейност,
макар и целесъобразно не намира подкрепа
в законовите текстове, които регламентират
процедурата за избор на членове на Съвета.
Законът е посочил броят на членовете на
Съвета и минималното изискване, на което
трябва да отговорят организациите, които
могат да бъдат избирани за негови членове
арг. чл. 4, ал. 5 във връзка с ал. 6 от ЗЮЛНЦ.
Никакви други условия, в това число за
разделяне на квотен принцип, за брой
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Бележки и предложения

Организация

физическата култура;
3.
подкрепа за деца, за хора с увреждания и за
лица и общности в риск от социално изключване;
4.
защита на човешките права или на околната
среда;
5.

други цели, определени със закон.

Аргумент за предложението: Определянето на квоти по
сфери
на
дейност
ще
гарантира
широко
представителство и равнопоставеност между ЮЛНЦ с
различна тематична насоченост.
Чл. 9, ал. 3
Заедно с определянето на група по ал. 2
кандидатиралата се за член на Съвета организация
трябва да представи данни за наличието на 5 години
опит в осъществяването на дейности в обществена
полза в подкрепа на развитието на гражданското
общество и гражданското участие чрез описание на
свои проекти и инициативи и посочване на референтни
материали в подкрепа на изложените твърдения.

Приети/
неприети

Мотиви
представители в определени сфери не са
предвидени в закона. Следователно с
Правилника за организацията и дейността на
Съвета,
в
който
е
детайлизирана
процедурата за избор на членовете му не
могат да се въвеждат нови изисквания
спрямо организациите, избирани за негови
членове. Подобно (на предложеното)
разделяне на организациите на сфери на
дейност, в това число на определяне на брой
организации от съответна област, които
могат да станат членове на Съвета е
допустимо само при изрична регламентация
на законово ниво.

Аргумент за предложението: с редакцията на
настоящата алинея (2). логично се добавя нова алинея
за доказване на опит на ЮЛНЦ.
Чл.11, ал. 3:
Предложение за редакция:
По отношение на организациите, кандидатирали се за
членове на Съвета, проверката се отнася до наличието
на данни за избор на група по чл. 9, ал. 2, както и на
данни за изискуемия опит в осъществяването на
дейности в обществена полза в подкрепа на развитието
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Организация

Бележки и предложения

Приети/
неприети

Мотиви

на гражданското общество и гражданското участие.
Аргумент
за
предложението:
Освен
опит,
организациите следва да са избрали и група, в която
кандидатстват.
7.
Чл. 13, предложение за добавяне на нова ал. 4
Предложение за редакция:
Всяка организация с право на глас може да гласува наймного за 3 организации във всяка от групите в чл. 9,
ал.2, т. 1-4 и най-много за две организации в групата в
чл. 9, ал. 2, т. 5.
Аргумент за предложението: Логиката на това
предложение е, че всяка организация с право на глас
ще може да гласува за пълния състав на Съвета,
разпределен по тематични групи. По този начин ще се
гарантира
по-голяма
представителност
на
подкрепените кандидати.
Чл. 13, настоящите ал. 4, 5, 6, 7, стават съответно 5, 6, 7
и 8.
8.относно чл. 23, ал. 1
Предложение за редакция:
При извършване на дейността си Съветът се подпомага
организационно
и
технически
от
дирекция
„Модернизация на администрацията“ в Министерския
съвет, която изпълнява функциите на Секретариат.
Аргумент за предложението: Така разписаният
правилник предвижда Секретариатът да бъде
натоварен с много задачи и отговорности и ако не се
посочи изрично как ще бъде създаден и ресурсно
обезпечен, секретариатът ще бъде в невъзможност да
осъществи предвидените функции. Наред с това чл. 4,
ал. 10 от ЗЮЛНЦ изрично предвижда, че

8.Не се приема

8.Определянето с Устройствения правилник
на Министерския съвет и на неговата
администрация на конкретна дирекция,
която
да
изпълнява
функциите
на
секретариат на Съвета, не е единствена
опция. Тези функции могат да се изпълняват
и от работна група, определена със заповед
на главния секретар на МС.
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Организация
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Приети/
неприети

Мотиви

административното обслужване на дейността на Съвета
ще се осъществява от администрацията на МС.
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