ПРОТОКОЛ

Днес, 9 февруари 2018 г., се проведе среща на работната група, създадена със Заповед №
Р-3/03.01.2018 г. във връзка с подготовката на Правилник за организацията и дейността
на Съвета за развитие на гражданското общество и на Правила за избор на членове на
Съвета.
На срещата присъстваха: Александър Кашъмов, Атанас Славов, Биляна ГяуроваВегертседер, Валентин Тодоров, Веселина Кавръкова, Димитър Канариев, Ива
Таралежкова, Илина Мутафчиева, Илияна Николова, Красимира Величкова, Милена
Миланова, Любомира Колчева, Любен Панов, Павел Савов, Тома Белев, Ралица
Величкова, Мария Цанкова.
В началото М. Цанкова припомни, че по обща договорка това е последното присъствено
заседание. След финализиране на проекта, по решение на работната група той ще бъде
разпратен на 70-те граждански организации, участници в срещата на 11 декември 2017
г., за коментари. Ще бъде изготвен доклад за свършеното от работната група, който
следва да бъде подписан лично от участниците в нея. По-нататък ще бъде следвана
нормативната процедура, включително обществено обсъждане.
Първа тема на дискусията бе прецизирането на текстовете в глава „принципи“ на
Правилника. Р. Величкова заяви, че във връзка с поетия от нея ангажимент да потърси
подходяща формулировка за „политическа неутралност“ не е успяла да открие легална
дефиниция. Л. Панов предложи да се запише „независимост, безпристрастност,
политическа неутралност и предотвратяване на конфликт на интереси. П. Савов
предложи да се запише участниците в Съвета да не са на мандатна длъжност.
ПРИЕТА бе предложената от Л. Панов дефиниция.
По предложената от Б. Гяурова нова редакция – да се запише „добросъвестност“, Т.
Белев предложи да се формулира и „безвъзмездност“, както и „ненамеса“ в работата на
НПО. С редакции чл. 3 бе приет както следва:
„Съветът организира и осъществява дейността си въз основа на разпоредбите на
разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, този Правилник и
следвайки принципите за:






партньорство - в своята работа членовете на Съвета се стремят към
осъществяване на добро взаимодействие с представителите на държавните
институции и помежду си, основано на взаимно уважение и зачитане на
различията;
публичност и прозрачност - работата на Съвета е организирана въз основа на
правила, приети след публично обсъждане. Решенията на Съвета се вземат въз
основа на прозрачна процедура и при ясно определен механизъм. Информацията
за работата на Съвета е публична и достъпна;
отзивчивост /responsiveness/ - в осъществяване на своята дейност Съветът
следва да се отзовава/да отговаря на запитвания/мнения/оплаквания на
представители на гражданското общество в разумен срок;








ориентиран към консенсус - във всеки един аспект от работата си Съветът се
стреми към постигане на консенсус с оглед максимално добро обслужване
потребностите на гражданските организации
почтеност - членовете на Съвета осъществяват своята дейност
безпристрастно, справедливо и честно.
предотвратяване на конфликт на интереси - при разпределяне на средства,
организиране на консултации или други взаимодействия с гражданските
организации се спазва принципът на независимост политическа неутралност,
безпристрастност и липса на конфликт на интереси.
Добросъвестност - членовете на Съвета осъществяват своята дейност въз
основа на общото желание и споделена отговорност за работа в полза на
гражданските организации.
Ненамеса в дейността на юридически лица с нестопанска цел – при
осъществяване на своята дейност Съветът не може да въздейства върху
независимостта на отделни или групи юридически лица с нестопанска цел.
Решенията на Съвета не могат да засягат пряко посочено юридическо лице с
нестопанска цел“.

По повод направеното в последния момент предложение от Д. Канариев да се включи и
Етичен кодекс на Съвета, М. Цанкова изрази позиция, че не е коректно да се натоварва
бъдещия Съвет с етичен кодекс, разработен от групата. Той може сам да разработи
кодекс, а в Правилника е възможно това да бъде предвидено със специален запис. Д.
Канариев заяви, че предложението му е принципно и може да се предвиди в Правилника.
Б. Гяурова изрази мнение, че групата няма мандат за това. След кратко обсъждане къде
да се запише, че Съветът приема и свой Етичен кодекс, бе постигнато единодушие
формулировката да залегне в ал. 2 на чл. 5 както следва:
„Съветът може да изработва и приема етичен кодекс и други документи за
осъществяване на своята дейност“.
Групата започна дискусия по предложенията, договорени на предишното заседание, за
по-детайлно представяне на функциите на Съвета.
По т. 1 – „дава становища по всички проекти на нормативни актове, стратегии и
програми, които се отнасят до дейността на гражданските организации“ – предложения
на Б. Гяурова, Л. Панов предложи от текстовете да отпадне уточнението за НПО „в
обществена полза“.
- Нали Съветът е само за организации в обществена полза – Б. Гяурова
- Подкрепям Л. Панов – Т. Белев
- Разбирам предложението на Биляна, че Съветът не може да си присвоява правото да
представлява цялото гражданско общество – А. Славов
- Да посоча т. 2 – първо не им даваме да представляват, а после трябва да „координират
и следят“ – Т. Белев
- Нали вече говорихме, че Съветът няма да е говорител на гражданското общество – Б.
Гяурова
- Никой не пречи на нито едно НПО да се регистрира в обществена полза – П. Савов

- Предложението е да падне частта „обществена полза“ – Р. Величкова
- Когато се сформира работната група, не е уточнявано от кои организации – В. Тодоров
ГЛАСУВАНЕ – 9 „за“ оставането на обществена полза, 6 да отпадне, 1 се въздържа.
Точка 1 се приема както следва:
„В изпълнение на т. 1 Съветът:
1. 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 изработени от изпълнителната
власт на национално и местно ниво, както и такива изработени и внесени от народни
представители;
2.В дейността по изготвяне на становища в работата на Съвета могат да
вземат участие и представители на други граждански организации и институции,
които не са членове на Съвета;
3. В случаите изискващи изготвяне на оценка на въздействието Съветът
предоставя своето становище в сроковете предвидени за изготвяне на оценката на
въздействието. Проектът на акт се обявява за обществено консултиране заедно с
оценката на въздействието и становището на Съвета.“
По т. 2 – координиране и следене на изпълнението на Стратегията, предложения на Л.
Панов, отделни въпроси от обсъждането:
-

Какво имаме предвид под координира – Л. Колчева
Да се канят институциите за съвместни обсъждания – Л. Панов
Съветът ще има ли бюджет? – Б. Гяурова
Секретариатът също изисква финансиране – Т. Белев

След дискусия точка 2 бе приета както следва:
„В изпълнение т. 2 Съветът може да:
1. изисква информация за изпълнението на дейностите по Стратегията от
отговорните институции;
2. възлага при необходимост на външни експерти да анализират изпълнението на
Стратегията и Плана за действие;
3. организира обществени обсъждания или срещи с отговорните институции и
представители на гражданското общество;
4. създава работни групи, включващи членове на Съвета, представители на
институции и външни лица или организации по изпълнението на конкретни
дейности по Стратегията;
5. инициира процес на актуализация или разработване на нова Стратегия при
изтичане на срока на действие на действаща стратегия или при необходимост
от промени в нея;
6. организира обществено обсъждане на новата или актуализираната Стратегия
и я представя за одобрение на МС заедно с плана.
7. извършва и други дейности, свързани с изпълнението на Стратегията и нейния
План за действие.“
По т. 3 – предлага на МС план за действие – предложения на И. Таралежкова, отделни
въпроси от обсъждането:

- актуализирането на Стратегията трябва да е в т. 2, която се отнася до Стратегията – Б.
Гяурова
- Предполага се, че Съветът „разбива“ Стратегията по години, включително финансово
– И. Таралежкова
След дискусията текстът на т. 3 бе приет както следва:
„В изпълнение на т. 3 Съветът:
1. разработва годишни планове за действие с конкретни срокове, отговорни
институции и бюджет, които председателят на съвета представя за одобрение
на МС.
2. прави анализ на годишния план за изпълнение на стратегията.“
По т. 4 – събира информация за финансирането на гражданските организации с публични
средства, предложения от Т. Белев, някои въпроси от обсъждането:
- да се махнат сроковете, за да е хомогенен текстът – Т. Белев
- Що се отнася до функциите на Секретариата, с развитието на тези точки му се дават и
експертни функции, а по-долу в правилника за секретариата с предвиждаха предимно
административни функции – Р. Величкова
- Гоним програма максимум – И. Николова
След дискусия текстът на т. 4 бе приет както следва:
„За изпълнение на т.4 Секретариатът на Съвета:
1.събира информация от органите на централната и местни власти за
предоставените от тях бюджетни средства за ЮЛНЦ за предходната година
2. събраната информация се обработва и анализира от Секретариата по
отношение общ обем на публичните средства, разпределение на средствата по
основни цели на дейността на организациите, по източници и по вид и брой на
организациите получили публични средства.
3. събира обобщени данни за развитието на гражданското общество и
развитието на България, като признати, независими и използвани индекси и
показатели за развитие на гражданското общество, гражданско участие,
свобода на словото, за икономическо развитие и други;
4.представя на съвета за приемане проект на доклад за финансирането на
гражданските организации с анализа по т.2 и анализ на ефективността на
отпусканите средства спрямо информацията по т.3.“
По т. 5 – прави ежегоден преглед на потребностите и проблемите на гражданските
организации – предложения на И. Николова, отделни въпроси от обсъждането:
- Проблемът тук е, че не може да се заобикаля процедурата на обществените поръчки –
И. Николова
- Да не си мислим, че Съветът ще оценява целия граждански сектор – Кр. Величкова

- Понеже има сектори в Съвета и хората може да искат да гледат секторни политики, а
те също се финансират. Не трябва ли да се ангажира и с ефективността по сектори – П.
Савов
След дискусия текстът по т. 5 бе приет както следва:
„За изпълнение на т. 5 Секретариатът на Съвета:
1. Събира и обобщава информация за изпълнените проекти и постигнатите
резултати и ефекти от тях за юридическите лица с нестопанска цел, които са получили
финансиране от Съвета през предходната година.
2. Изготвя и публикува годишен отчет за постигнатите резултати от
юридическите лица с нестопанска цел от изпълнените проекти, финансирани от
Съвета през предходната година.
3. Възлага провеждането на национално представително социологическо
проучване на потребностите и проблемите на гражданските организации в България.
4. Възлага изработването на годишен анализ за състоянието на гражданските
организации в България, което се извършва на състезателен принцип в полза на
български юридически лица с нестопанска цел или на обединение от български
юридически лица с нестопанска цел;
5. Въз основа на констатациите и изводите от предходните дейности отправя
препоръки към държавните органи по отношение на техните политики спрямо
българските граждански организации.“
По т. 6 – подпомага процеса на взаимодействие между държавната и местната власт и
гражданските организации – предложения на В. Кавръкова, отделни въпроси от
обсъждането:
- Тази функция преповтаря всички останали, взаимодействието е само по линия на
Стратегията, а не на целия диалог – В. Кавръкова
След дискусия текстът по т. 6 бе приет както следва:

„За изпълнение на дейностите по т.6 Съветът подпомага процеса на взаимодействие
между държавната и местните власти и гражданските организации във връзка с
изпълнението на целите на Стратегията за подкрепа на развитието на гражданските
организации като:
1.осигурява публикуването на всички анализи, становища, доклади, отчети и

материали от работата на Съвета;
2.провежда открити заседания, създава работни групи, организира тематични
дискусии, обществени обсъждания с участие на заинтересованите страни, според
разпоредбите на настоящия правилник.“
По т. 7 – определя приоритетите и приема правилата, както и разпределя средствата за
финансова подкрепа – предложения на Л. Колчева, отделни въпроси от обсъждането:

- Предложила съм 2 варианта – административната дейност да се осъществява от
Секретариата, и какво задължително да разработи Съветът, за да е ефективно
финансирането – Л. Колчева
- Да не мислим за парите, а да се фокусираме върху модела – Л. Панов
- Нали целта е средствата да не се разпределят от администрацията – И. Таралежкова
- Все пак работим и по правен текст, какъв е смисълът да се гласува за концепции? Като
текстове каква ще е разликата между 1 и 2 вариант? – А. Кашъмов
След дискусия бе проведено ГЛАСУВАНЕ по въпроса дали част от дейностите да се
възлагат на външен изпълнител – 12 „за“, 1 „против“, 4 се въздържат.
- Не можем да аутсорсваме власт, само техническата част. Да има по-широко
формулиране на вариантите – А. Кашъмов;
- възлага процедурата по набиране и оценка на проектни предложения – И. Таралежкова
- чисто юридически има проблем. Съветът не е възложител, ако МС възлага, може да не
се съгласи – А. Славов
- да се запише „предлага на МС“ – А. Кашъмов
- К. Величкова прочете предложение, постъпило по електронна поща от А. Стоименова
относно промени в чл. 5 от правилника в следния смисъл:
Съветът няма право да:
1. оценява ефективността на предоставения публичен финансов ресурс и

резултатите от дейността на граждански организации, които съгласно
законодателството подлежат на системен контрол от министерства, Сметна
палата и други държавни органи.
2. подкрепя проекти на юридически лица с нестопанска цел, които получават
публични средства за дейността си на основание специални закони с цел
устойчивост на обществено полезната им дейност.
- Правно-технически не може са се записва какво не може да прави Съветът – А.
Кашъмов ;
- взе се решение, предложеното в т. 2 от А. Стоименова да се представи на вниманието
на съвета при разработването на правилника за финансиране на организации
След дискусия текстът по т. 7 бе приет както следва:
„В изпълнение на т. 7 Съветът:
1. Ежегодно определя приоритети за финансиране на проекти след обществено
обсъждане;
2. Приема правилата и процедурите за финансова подкрепа на проекти, които
включват условия и критерии за независимо оценяване и прозрачно разпределяне на
средства;
3. Предлага на Министерския съвет да осъществява една или повече от
дейностите по т. 7 чрез възлагането им на трети лица.“

Групата премина към обсъждане по темата СВЪРЗАНОСТ /референцията е в чл. 21/.
Предложения на А. Славов, отделни въпроси от обсъждането:
-

-

Да се прецизира и уточни размерът на „дарение“ – А. Славов
Може да си ми служител и аз да ти плащам, това не се тълкува в предложения
текст – Л. Панов
Ако държавата финансира някои организации, това означава ли, че
вицепремиерът е свързан с тях – Т. Белев
В основата на работната дефиниция, която предлагам е текстът на ДОПК, който
съм адаптирал с оглед спецификите на ЮЛНЦ. Членовете на Съвета са
юридически лица – А. Славов
Трябва да се предвиди времево ограничение – Л. Панов, Б. Гяурова
Така разработени, текстовете са към настоящия момент – А. Славов
Дарението трябва да е едностранно, не двустранно – Т. Белев
Нека да мислим само за юридически лица – Кр. Величкова
Да сложим ориентири за размер – И. Николова
Защо обсъждаме само дарение. Основен проблем е за сделки, в които са участвали
лицата. Финансирането не е дарение – А. Кашъмов
Ако има възмездност, това не е повод за зависимост, т.е. няма свързаност –
А.Славов

ГЛАСУВАНЕ по предложените критерии за свързаност – 14 „за“, 1 „против“, 1 се
въздържа. Критериите са приети както следва:
„Членовете на Съвета не получават възнаграждение за участието си, като те и
организациите, които представляват, и свързаните с тях лица не могат да участват
с проекти за финансиране.
(2) Свързани лица по смисъла на ал. 1 са:
1. лицата, в чийто управителен орган участва едно и също юридическо или
физическо лице;
2. лицата, в чийто върховен орган участва едно и също юридическо или физическо
лице, което може да наложи или възпрепятства вземането на решения;
3. лица, едното от които се намира в йерархична зависимост от друго по силата
на трудово или гражданско правоотношение;
4. лица, едното от които е члена на съвета и получило възнаграждение от друго
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
грантовофинансиране от друго 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;
7. лицата, чиято дейност се контролира от трето лице или от негово дъщерно
юридическо лице.
(3) Контрол по смисъла на ал. 2 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.“

