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Уважаема госпожо Министър,
Българският център за нестопанско право (БЦНП) подкрепя изработването и
прилагането на закони и политики с цел развитие на гражданското общество,
гражданското участие и доброто управление в България, вярвайки че развитието на
правната рамка на нестопанските организации е основен механизъм за създаване на
независимо и проспериращо гражданско общество.
С настоящото становище изразяваме позицията си по повод публикувания
проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Правилник за
прилагане на Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от
престъпления.
Общи бележки:
Най-напред, изразяваме подкрепата си по отношение приемането на подзаконов
акт, който доразвива и конкретизира положенията, залегнали в Закона за подпомагане и
финансова компенсация на пострадали от престъпления (обн., ДВ, бр. 51 от 2016 г.) и
чийто предложения са насочени към по-ясно регламентиране на механизма на
договаряне на услугите за пострадалите от престъпления. Предвидената конкурсна
процедура дава възможност за „специално“ възлагане, което отговаря на характера и
спецификата на услугите, които могат да подкрепят посочените групи лица и са в
съответствие с относимото европейско законодателство1. Правилно процедурата е
регламентирана като „специална“ възлагаща предоставяне на публични услуги, които
имат специфичен характер, и при оценката на кандидатите не следва да бъде оценявано
финансовото им предложения, а това, което предлагат като програма за предоставяне
на услугата. Наред с това, ние вярваме, че в резултат на тази обществена консултация
ще бъдат подобрени правилата за прилагане на ЗПФКПП с оглед вземането на найдобрите решения за това как да се предоставят ефективни (постигащи целта си) и
ефикасни (по-най-целесъобразния начин) услуги за засегнатите групи.
Конкретни бележки:
По чл. 28, ал. 1:
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Директива 2014/24/ЕС от 26 февруари 2014 за обществените поръчки.

Конкурсната процедура, определена в чл. 28, ал. 1, определя общата рамка,
която следва да бъде спазена при обявяване на конкурса за финансиране на безплатната
психологическа консултация и помощ. С цел гарантиране достъпността на процедурата
и равнопоставеност за кандидатстващите организации, както и спазване принципа на
предвидимост от страна на администрацията при упражняване на дейността й, то
считаме, че следва да се определи подходящ минимален срок за кандидатстване.
Следва този срок да е не по-кратък от 45 дни2.
По чл. 29, ал. 1:
Този текст предвижда кандидатите за участие в конкурса да подават формуляра
за кандидатстване, заедно с приложените към него документи, в Министерството на
правосъдието. Предвид очакването, че кандидатстващи ще бъдат организации,
действащи на територията на различните апелативни съдебни райони в страната,
изискването за подаване на кандидатурите единствено на място в Министерство на
правосъдието, би създало допълнителна тежест за кандидатстващите организации. В
още по-голяма степен в случаите по чл. 29, ал 4 – при възникване на необходимост за
отстраняване на съществуващи нередовности в 7-дневен срок. Така формулирана,
разпоредбата не дава яснота дали подаването на документите следва да стане
задължително на място в Министерството на правосъдието, или същите могат да бъдат
изпратени и по пощата. Ето защо, предлагаме да бъде изрично посочена възможността
за изпращане на формуляра за кандидатстване и приложимите към него документи с
пощенска услуга.
По чл. 35:
Предвидената разпоредба на чл. 35 с оглед на предвидения механизма на
финансиране може да създаде сериозни затруднения на доставчиците в процеса на
предоставянето на услугите - навреме и по качествен начин. За целия тригодишен
период на договора за финансиране е заложено доставчикът да получи единствено 20 %
авансово плащане. Посоченото в ал. 2 прихващане на авансовото плащане, както и
забраната за получаване на друго финансиране за оказаната помощ по чл. 9 и чл. 11, ал.
3 от ЗПКФПП, поставят под въпрос доколко доставчиците на подобни услуги ще могат
да осигурят собствени средства, необходими за предварително финансиране на
услугите (с предвидения възстановителен режим на средствата – чл. 35, ал. 1, т. 2 във
връзка с чл. 35, ал. 4). Това ще се окаже непреодолимо препятствие от гледна точка на
няколко обстоятелства: от една страна, доставчиците на подобни услуги ще са
предимно НПО-доставчици на социални услуги, които имат опит в подобни социални
интервенции, и поради спецификата на дейността си ще е изключително трудно да
осигурят предварително собствен ресурс за да предоставят услугата, и после да се
възстановят средствата. От друга страна, за да се реагира адекватно на нуждата на
пострадалото лице е необходимо да бъдат предоставяни бързи и качествени
интервенции и мерки, които ще изискват добре подготвен и квалифициран персонал да
По аналогия на срока от чл. 38, ал. 1 от Правилника за прилагане на социални услуги при обявяване на
процедурата по възлагането им.
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е на разположение по всяко време, което с този механизъм на финансиране ще е трудно
приложимо. В този смисъл, ще е по-подходящо финансиране на база капацитет, който
се формира от стойностите и брой нуждаещи се от предходни години, и съответно
може да бъде предвидено „изравняване“ в текущата година с оглед на „реално“
получилите подкрепа лица. Следва да се има предвид, че последващият контрол е също
толкова необходим и ефективен, и ако бъде регламентиран по подходящ начин, ще даде
достатъчно гаранции за разходването на публичните средства, отколкото предвиждане
на невъзможни предварителни условия за достъп до финансирането.
Доставчици на услуги
Организациите, които се очаква да предоставят услугите и подкрепата по чл. 9
от ЗПФКПП, по своята същност следва да са със статут на доставчик на социални
услуги, и следователно към тях е необходимо да се приложат изискванията за
регистрация, съответно лицензиране (при услугите за деца) за доставчиците на
социални услуги по ЗСП и ЗЗДт.
Надяваме се да бъдат взети предвид направените бележки в рамките на
обществената консултация и да бъдат предвидени съответните промени в текста на
правилника.
С уважение,
Надя Шабани,
Директор, БЦНП

