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До
Г-Н ХРИСТО ИВАНОВ
МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОТНОСНО: Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за юридическите
лица с нестопанска цел (проект на ЗИД на ЗЮЛНЦ)
Уважаеми господин министър,
Настоящото становище е изработено и подкрепено от 23 неправителствени
организации, работещи на територията на петте общини на област Търговище,
членове на сдружение „Клуб на нестопанските организации” Търговище.
Ние, работещите „на терен” граждански организации, много често изцяло на
доброволни начала, но обединени от разбирането, че демократичното развитие на
страната ни трябва да става преди всичко чрез активността на самите граждани,
заставаме зад инициативата за промяна на Закона за юридическите лица с
нестопанска цел. Този акт ще бъде една първа крачка в подкрепа на работата на
гражданските структури и техните обединения – както на национално, така и на
местно ниво. В тази връзка ние подкрепяме предложените промени, включително и
по отношение създаването на Съвет за развитие на гражданското общество, както и
на Фонд за подкрепа на гражданските организации.
Използвайки възможността, предоставена ни от консултативния процес, Ви
представяме и нашите коментари с цел още по-прецизно и ясно регламентиране на
новите моменти в закона:
-

-

По отношение Съвета за развитие на гражданското общество:
Необходимо е по-ясно и конкретно да се разпишат механизма и критериите за
избора на представителите в Съвета за развитие на гражданското общество.
Би било добре, ако се дадат допълнителни аргументи за необходимостта от
такъв съвет, както и по-голяма яснота за неговите цели, задачи и
отговорности. Необходимо е и по-ясно регламентиране на процедурата за
избор на участниците в него, вкл. и възможност за включване на НПО извън
големите градове.
По отношение на предлагания Фонд за подкрепа развитието на
гражданските организации – добре е да има предварителна яснота кои
сфери от обществения живот ще бъдат подкрепяни чрез него. Предоставяне
на управлението на Фонда на външни изпълнители ще бъде допълнителна
гаранция за прозрачността в неговата работа. Създаването на такъв Фонд на
национално ниво ще бъде добър знак и към местните структури на властта, за
да ползват подобна форма за подкрепа на местни граждански инициативи и
структури.

Вярваме, че предложенията ни ще бъдат взети предвид и ще допринесат за още подоброто качество на закона и за яснота при неговото прилагане.
С уважение:
Невена Маджарова
Председател на УС

