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На вниманието на
г-н Томислав Дончев
Заместник министър-председател
г-н Красимир Божанов
Директор на дирекция „Модернизация на администрацията“
Министерски съвет
Относно: Становище на Форум Гражданско Участие (ФГУ) по проект на Правилник за
организацията и дейността на Съвет за развитие на гражданското общество,
публикуван за обществено обсъждане на портала за обществени консултации
Уважаеми г-н Дончев,
Уважаеми г-н Божанов,
Мрежата Форум Гражданско Участие е обединение на над 100 граждански
организации от цялата страна, работещи за подобряване на взаимодействието между
граждани, организации и институции на местно и на национално ниво.

На проведената на 11 декември 2017 г. от АМС дискусия с над 70 граждански
организации за избор на техни представители, които да подготвят проект на Правилник
за работата на Съвета, ние станахме член на работната група. В качеството ни на
активен участник в разработването на проекта, както и в последвалите обсъждания
през 2018 година, изразяваме препоръки в следните насоки:
1. Групи/квоти по тематични области, в които да се кандидатират и да бъдат
избирани членовете на съвета. Мнението на работната група беше, че чрез
регламентирането на такива области ще се гарантира широко представителство,
свързано със сферите на дейност на организациите в обществена полза в България.
ФГУ настоява за предвиждането на квотно разпределение на членовете на съвета и в
този смисъл подкрепя конкретните текстове, предложени от Българския дарителски
форум към чл.10 ал.31. и съответно – към чл. 11, ал. 3, точка 3 (нова)2.

1

Чл.10, ал.3:
„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 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.”
2 Чл.11, ал.3, т.3: избор на сфера, в която организацията заявява участие за процедурата по избор.
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2. Функции и роля на Съвета: ФГУ счита, че с цел недопускане на различни
тълкувания на текста, заложен в чл. 4 ал. 9 на правилника, е нужно
доизясняване. В тази насока сме обсъждали и подкрепяме предложенията за
редакция на Българския център за нестопанско право3.
3. Свързани лица: по време на работата на Работната група обсъждахме в детайли
законовите дефиниции на понятието „свързани лица” и неговото формулиране
в Правилника. В този смисъл напълно подкрепяме становището на БДФ, че 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, както и техните конкретни предложения за изменения в текста:
„§ 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, 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 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.

С уважение:
Ива Таралежкова,
Председател на УС на ФГУ

29.07.2019 г., София

3 Чл.4 ал.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.

