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
(проведено в периода 16-30.07.2019 г. )

№
1.

Организация
Български център за
нестопанско право

Бележки и предложения

Приети/
неприети

1.Правят предложения по текста на чл. 4, ал. 9 от 1.Приема се
проекта на Правилник на базата на анализ на чл. 4, ал. 9
от ЗЮЛНЦ, съгласно който органът който следва по
преценка да възложи изготвянето на предложения за
правила, процедури, условия, критерии и т.н е
Министерски съвет, а на Съвета за развитие на
гражданското общество. В този смисъл, предлагат и
следната редакция на текста на чл. 4, ал. 9 от проекта
на правилник:
„(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.“

Мотиви
1.Предложението се приема по същество и
чл. 4, ал.9 от проекта на Правилник добива
следната редакция:
„….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, и:
1. провежда обществено обсъждане на
приетите документи в изпълнение на тези
дейности;
2. може да предложи на Министерския съвет
да се възложи на трети лица изготвянето на
предложения за правилата и процедурите,
условията и критериите, оценяването и
класирането, както и последващото отчитане
на проектите с обществено значение на
юридически лица с нестопанска цел, за които
ще се осъществява финансовата подкрепа.“
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2. По отношение на § 1 и § 2 от Допълнителните 2. Приема се 2.Приемат се редакциите на т.3,4 5 от § 1 на
разпоредби, свързана с дефиниране на категориите частично
Допълнителните разпоредби на проекта на
свързани лица, смятат, че е налице нееднозначна
Правилник.
редакция в някои от точките при изреждане на
Предложенията на БЦНП за промяна на т. 1 и
категориите. На първо място, следва да се посочва, че
2 от § 1 не са само стилистични, а и по
винаги едно от лицата е член на Съвета и той е
същество, тъй като стесняват обхвата на
подлогът в изречението (към което се отнася
свързаността, регламентирана при тези
предложената във всяка точка конкретна хипотеза на
хипотези. В редакцията на правилника,
свързаност – подобно н ат. 4 и 5). Също така, следва в т.
предложена за обсъждане, т. 1 и 2 от § 1
3, 4 и 5 да бъде членувано „друго“ за да е ясно, че се
регламентират общите положения на
отнася към второто свързано лице, а не към неясна
свързаност. Така напр. ако имаме две ЮЛНЦ
трета група лица. За да се прецизира текстът, предлагат
– „А“ и „Б“ и в управителните съвети и на
следната редакция:
двете е „С“, то съгласно т. 1 на пар.1 от
правилника „А“ и Б“ са свързани лица
§ 1. Свързани лица по смисъла на чл. 21 от Правилника
помежду си. Ако „А“ бъде избрано за член на
са:
Съвета, то „Б“ не би следвало пи смисъла на
1.лица, едното от които е член на съвета и в чийто
чл. 21 от Правилника да: „участва с проект за
управителен орган участва другото юридическо или
финансиране“.
физическо лице;
2.лица, едното от които е член на съвета и в чийто
Предложените от БЦНП редакции на т.1 и 2
върховен орган участва другото юридическо или
ограничават хипотезата на свързаност, като
физическо лице, което може да наложи или
предвиждат, ако се използва горния пример,
възпрепятства вземането на решения по силата на
свързаност само ако А“ е член на съвета, а
клауза в съответния устав или учредителен акт;
„Б“ е в управителния му или върховния му
3.лица, едното от които е член на съвета и чийто
орган, но не и свързаност между „А“ и „Б“
представител в съвета се намира в йерархична
при наличието на „С“ в управителния или
зависимост от другото по силата на трудово
върховния им орган. В този смисъл
правоотношение;
предложените варианти освен редакционни
4.лица, едното от които е член на съвета и е получило
са и по същество стесняващи обхвата на
възнаграждение от другото по силата на гражданско
свързаността и затова не са приемливи.
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
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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.“
2. Форум гражданско участие

3.Предлагат въвеждането на групи/квоти по
тематични области, в които да се кандидатират и да
бъдат избирани членовете на съвета, каквото е било
предложението на работната група по създаване на
проекта на правилник. Подкрепят предложените от
БДФ текстове за промяна на чл. 11, ал. 3, точка 3 (нова
2).

3.Не се приема

3.Вж коментара по т. 7 от настоящата
справка.

4.Подкрепят предложението за променя чл. 4, ал. 9 от
Правилника от Български център за нестопанско
право.

4.Приема се .

4.Вж коментара по т. 1 от настоящата
справка.

5.Подкрепят предложението на Български дарителски
форум за редакция на текстовете за свързаните лица
поради настъпила промяна в текста, предложен от
работната група.

5.Приема
частично.

се 5.Текстовете за свързаните лица бяха
формулирани в резултат на дейността на
работната група и бяха скрепени в отделни
алинеи на чл. 21 от проекта на Правилник.
Единствената промяна, която настъпи между
първото и второто обсъждане проекта на
правилник бе, че хипотезите за свързаност
бяха изведени в допълнителните разпоредби
на правилника, без да се променят по
същество. В резултат на постъпили
предложения за промени в тези текстове по
време на второто обществено обсъждане на
правилника , както от Българския дарителски
форум, така и от Българския център за
нестопанско право бяха извършени частични
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промени на текстовете, вж т. 2 от настоящата
справка.

3.

Български дарителски форум
(БДФ) и фондация
„Работилница за граждански
инициативи“

Като обща бележка коментират, че проектът на
Правилник все още се различава от предложенията на
работната група в две основни принципни позиции:
А)В процедурата за избор на 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 тематичните области, в които са
активни и работят гражданските организации в
България.
Б) В публикувания проект на Правилник в
допълнителните разпоредби дефиницията на свързани
лица е претърпяла съществена редакция и така
формулирана вместо да разяснява, внася неясноти и
възможности за субективно тълкуване в ущърб на
гражданските организации, вкл. и сдруженията от
граждански организации.
Правят следните конкретни предложения:
6.По отношение на чл. 4, ал. 9, предлагат редакция:
(9) Съветът определя ежегодно приоритетите, приема
правилата и процедурите и прави предложение до
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

6.Приема се.

6.Предложението се приема по същество и
чл. 4, ал.9 от проекта на Правилник добива
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
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общественополезна дейност, като:

Мотиви
на юридически лица с нестопанска цел за
осъществяване
на
общественополезна
дейност, и:
1. провежда обществено обсъждане на
приетите документи в изпълнение на тези
дейности;
2. може да предложи на Министерския съвет
да се възложи на трети лица изготвянето на
предложения за правилата и процедурите,
условията и критериите, оценяването и
класирането, както и последващото отчитане
на проектите с обществено значение на
юридически лица с нестопанска цел, за които
ще се осъществява финансовата подкрепа.

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.
Аргумент за предложението: Така формулиран текстът,
от една страна, дава възможност на самия Съвет да
определя приоритетите за финансиране на ЮЛНЦ от
бюджета за съответната година, а от друга - да възложи
изпълнението по осъществяване на цялата процедура
за отпускане на финансиране за проекти на ЮЛНЦ на
организация с експертиза в областта, което би
гарантирало независимостта на цялата процедура.

7. По отношение на предложението им за въвеждане
квотен принцип при избора на членове на Съвета,
предлагат промени в чл. 10, ал. 3, чл. 11, ал. 3 и чл. 13,
ал. 6 от проекта на Правилник със следните редакции:
чл. 10, ( с нова алинея 3):
„При кандидатстването си за членство в Съвета
организацията посочва в коя от посочените в чл. 38, ал.

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
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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.“
Аргумент за предложението: Определянето на
квоти по сфери на дейност ще гарантира широко
представителство и равнопоставеност между
ЮЛНЦ с различна тематична насоченост.

Мотиви
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.

Чл. 11, ал. 3, с нова т. 3:
„Чл. 11,(3) По отношение на организациите, заявили
желание за участие в процедурата за избор,
проверката обхваща следните обстоятелства:
1.регистрирана
ли
е
в
обществена
организацията, подала заявление за участие;

полза

2.приложено ли е удостоверение за актуално
състояние в случаите, в които се изисква такова;
3.избор на сфера, в която организацията заявява
участие за процедурата по избор.“
Аргумент за предложението: Освен да имат опит,
организациите следва да са избрали и сфера, в която
кандидатстват, така че да бъде гарантирано
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представителството на тематичните области, в
които ЮЛНЦ работят.
Чл. 13, алинея 6 с нова редакция:
„Всяка организация с право на глас може да гласува
най-много за 3 организации във всяка от групите в чл.
10, ал.1, т. 1-4 и най-много за две организации в
групата в чл. 10, ал. 3, 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 реална представителност по сфери, в
които ЮЛНЦ работят.
8.Предлагат
дирекция
„Модернизация
на
администрацията“ в Министерския съвет да изпълнява
функциите на Секретариат на Съвета и го подпомага
организационно и технически. Предлагат редакция на
чл. 23, ал. 1 от проекта на правилник: „При извършване
на дейността си Съветът се подпомага организационно
и технически от дирекция „Модернизация на
администрацията“ в Министерския съвет, която
изпълнява функциите на Секретариат.“

8.Не се приема. 8.В прерогативите на главния секретар на
Министерския съвет е да определи
служителите от неговата администрация,
които ще формират Секретариата на Съвета.
Вменяването на функции на структурни звена
от администрацията на Министерския съвет
се извършва с промяна на Устройствения
правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация.

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, той ще бъде в невъзможност да
осъществи предвидените функции. Наред с това чл.
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4, ал. 10 от ЗЮЛНЦ изрично предвижда, че
административното обслужване на дейността на
Съвета ще се осъществява от администрацията на
МС.
9.По отношение на § 1 и § 2 от Допълнителните
разпоредби. Предлагат редакция на текста:
Свързани лица по смисъла на чл. 21 от Правилника са:

9.Приема
частично.

се 9. Вж коментара по т. 2 от настоящата
справка.

1.лица, едното от които е член на съвета и в чийто
управителен 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;
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 5000 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
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другото, което е член на съвета;
7.лицата, които са членове на съвета, чиято дейност се
контролира от трето лице или от негово дъщерно
юридическо лице.
§ 2. Контрол по смисъла на т. 6 и 7 от параграф 1 е
налице, когато контролиращият:
1.притежава пряко или косвено или по силата на
споразумение с друго лице повече от половината от
гласовете във върховния орган на друго лице, или
2.има възможност да определя пряко или непряко
повече от половината от членовете на управителния
или върховния орган на друго лице, или
3.може по друг начин да упражнява решаващо
влияние върху вземането на решения във връзка с
дейността на юридическото лице, член на съвета.
Аргумент за предложението: Изключително важно е
в Съвета да бъде предотвратена и всякаква
възможност за влияние, базирана на свързаности и
конфликт на интереси, защото това би опорочило
целия замисъл на Съвета. Предложените редакции
само изчистват част от неяснотите и
възможностите за тълкуване в дефинициите.

4.

Балканско атонско
сдружение

10.Правят коментари по текстовете на § 1 и § 2 от
Допълнителните разпоредби на проекта на правилник,
като задават въпроси по тълкуването на текстовете.
Нямат конкретни предложения, с изключение на
предложението да се развие словосъчетанието „по

10.Не
приема

се 10. Изричното изброяване на хипотези при
писането на правен текст крие риска от
пропускането на варианти, които са
житейски осъществими. В този смисъл
достатъчно е словосъчетанието „по друг
начин“ да е определяемо с текста, който го
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друг начин“ в текста на § 2, т. 3 със следния текст:

следва и не е необходимо, а дори и
възможно да се обхванат всички възможни
случаи.

„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"
5.

Национална асоциация
„Българско Черноморие“

11. Правят следните коментари по текстове на чл. 3 и 4
от проекта на правилник:
„Чл.3. т. 2 Няма тълкуване за публична процедура.
т.3. израза разумен срок е неприемлив поради
неговата неопределеност. Трябва да се посочи срок.

Мотиви

11.
Не
приема

се 11.
Направени
са
коментари
по
формулираните принципи, на които се
основава работата на Съвета без конкретни
предложения как и защо да се променят,
поради което не се приемат.

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
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безпредметна и куха като ангажимент.
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
12.Коментар по чл. 10, ал. 2:
„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.“
13.Коментар по чл. 11 ал.1:
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.
14.Коментар по чл. 11 ал.3, т. 1
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

12.Не
приема

се 12.По отношение на коментара за чл. 10, ал.
2 от проекта на правилник с искане за
уточняване дали дейностите са публични или
не, подобно уточнение не необходимо, тъй
като Законът за юридическите лица с
нестопанска цел не вменява подобно
изискване.

13.Не
приема

се 13.Чл. 11 от проекта на правилник изрично
уточнява състава на комисията.

14.Не
приема

се 14.Няма подкрепа в ЗЮЛНЦ на подобно
ограничаващо условие.
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юридически лица (в. т. ч. и от юридически лица с
нестопанска цел) регистрирани извън територията на Р.
България, организацията подала заявление за участие.“
15.Коментар по чл. 11 ал.4:
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”;
16.Коментар по Чл. 18, ал.3:

15.Не
приема

се 15. Изискуемият опит е определен в чл. 10,
ал. 2 от проекта на правилник.

16.
Не
приема

се 16. Няма подкрепа в ЗЮЛН на подобно
ограничаващо условие.

17.Не
приема

се Вж. коментарите по т.10 от настоящата
справка.

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.“
17.Правят коментари за текстовете за свързани лица в
проекта на правилник, които са идентични с
коментарите на Балканското атонско дружество.
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