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На вниманието на
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 Иванов,
Обръщаме се към Вас от името на Асоциация „Съвременни читалища” (АСЧ) –
сдружение на физически и юридически лица, чиито основни дейности са свързани с
устойчивото образователно, информационно и комуникационно развитие на местните
общности.
АСЧ оценява усилията на Министерството на правосъдието в подкрепа на
гражданските организации в България, които бяха демонстрирани чрез
публикуването на проекта на ЗИД на ЗЮЛНЦ. За всички нас това е положителен знак
и сериозна стъпка в посока подобряване на средата за гражданско участие. Това би
допринесло в значителна степен и за реализация на Стратегията за подкрепа на
развитието на гражданските организации в Република България.
Ние твърдо защитаваме позицията, че е нужна ясна законова основа за
създаване на Съвет за развитие на гражданското общество, както и на Фонд за
подкрепа на гражданските организации. Тези мерки са предвидени и в
Стратегията, която, въпреки че беше приета от Министерски съвет още през 2012
година, все още не е реализирана.
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 предлагаме в
Закона да бъде разработен и утвърден механизмът и критериите за
номиниране на представители на НПО в него. Процесът трябва да бъде
максимално прозрачен и демократичен, без съмнения в неговата обективност
и представителност. Необходимо е осигуряването на мандатност на Съвета
(не повече от 3 години), с цел свеждане до минимум възможността за
манипулирането му от страна на която и да е институция. Водещи изисквания
при формиране на Съвета трябва да бъдат експертността и капацитета на
бъдещите му членове.




При избор на този съвет представителите на НПО трябва да бъдат
равнопоставени като брой и право на глас. Участващите в избора организации
е необходимо да са регистрирани в Централен регистър на юридическите лица

с нестопанска цел в обществена полза и да работят в широк кръг от сфери,
като
прироритетни
са:
образование
и
обучение,
дарителство
и
доброволчество, околна среда и устойчиво развитие, гражданско участие и
добро управление, работа с младежи и уязвими групи.




При кандидатстване с проекти към Фонда за подкрепа на гражданските
организации предлагаме целият процес (от запознаване с условията и
сроковете за кандидатстване до подаване на пълната документация) да се
осъществява изцяло онлайн. Такава добра практика е вече утвърдена при
кандидатстване по Програмата за подкрепа на НПО в България чрез
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и тя
работи успешно.




Считаме, че предложеният в Закона за нормативните актове минимален срок
за провеждане на обществено обсъждане (14 дни) е много кратък, той може да
бъде удължен с още поне 7 календарни дни с цел постигане на по-добра
информираност и създаване на възможност за участие на повече граждански
организации, експерти, консултантни и др. заинтересовани страни.

Вярваме, че с предложенията си можем да подпомогнем създаването на по-качествен
и по-добър закон. С готовност ще се включим и в по-широко обсъждане на проекта
като се има предвид значителния обществен интерес по темата.
Оставаме на разположение за допълнителна информация.

С уважение:
Инж. Георги Петров,
Председател на Управителния съвет,
Асоциация "Съвременни читалища"
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