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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 

на мерките по Стратегията за подкрепа на развитие на гражданските организации в България и Визията за създаване на механизъм за 

финансиране на гражданския сектор в периода 2012 - 2015 г. 

 

№ ДЕЙНОСТ 
ОТГОВОРНА  

ИНСТИТУЦИЯ 
СРОК ОЧАКВАН ЕФЕКТ 

Мярка 1. Изграждане на работещо партньорство между държавата и гражданските организации 

1. 

Популяризиране на Стратегията и 

финансовия механизъм сред гражданските 

организации на местно и регионално ниво и 

обратна връзка от тяхна страна за нейното 

резултатно изпълнение и актуализация 

Съвет за развитие на 

гражданското 

общество 

НПО 

Постоянен 

Гражданските организации са запознати със 

Стратегията и участват активно в нейното 

изпълнение, наблюдение и оценка 

2. 

Периодично актуализиране на Стратегията 

на база широк консултативен процес на 

местно, регионално и национално ниво 

Съвет за развитие на 

гражданското 

общество 

НПО 

Постоянен 

Ежегодно изработване на предложения за 

актуализиране от името на гражданските 

организации 

3.  

Мониторинг на изпълнението на 

Стратегията за подкрепа на развитието на 

гражданските организации 

Съвет за развитие на 

гражданското 

общество 

Постоянен 

Ежегоден доклад за изпълнението на 

Стратегията с оценка на всяка от извършените 

дейности 

4. 

Изменение и допълнение на ЗЮЛНЦ: 

- Регламентиране на Съвета за развитие 

на гражданското общество; 

- Регламентиране на механизма за 

финансиране на НПО; 

- Осъвременяване на Централния 

МУСЕС 

МП 

МФ 

Април 2013 г. 

Регламентиране на Съвета за развитие на 

гражданското общество и разписване на 

критерии и механизъм за избор на 

представители на НПО в Съвета; възлагане на 

определена институция за разпределението 

на проектен принцип на предоставените от 
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регистър на юридическите лица с 

нестопанска цел. 

държавата средства, съгласно Визията за 

създаване на механизъм за финансиране на 

гражданския сектор в периода 2012 - 2015 г.. 

Подобряване на дейността на Централния 

регистър на юридическите лица с 

нестопанска цел и критериите за обществено 

полезна дейност на гражданските 

организации. 

5. 

Изготвяне на предложения и дефиниране 

на ясни критерии за делегиране на услуги 

на НПО в различни сфери  

МУСЕС Март 2013 г.  

Изработени предложения за делегиране на 

услуги на НПО в сферата на образованието, 

здравеопазването и други 

6. 

Разработване на критерии и избор на 

граждански организации в Съвета за 

развитие на гражданското общество 

МУСЕС Април 2013 г. 

Разработени критерии на избор на 

представители на НПО в Съвета. 

Избран действащ Съвет за развитие на 

гражданското общество.  

7. 

Сформиране на работна група за 

разработване на опростени статистически 

формуляри и събиране на данни за НПО  

НСИ 

НПО 
Септември 2013 г.  

Опростени формуляри и подобрена 

отчетността на НПО 

8. 

Изготвяне на първичен Анализ на средата и 

актуализиране на финансовата и правна 

рамка за гражданските организации в 

Република България 

Съвет за развитие на 

гражданското 

общество 

Декември 2013 г. 

Изготвяне на Анализ, който да е основа за 

сравнение и последващ анализ и оценка на 

средата. 

9. 

Изработване на насоки за включване на 

НПО в процеса на вземане на решения в 

политиките на национално, регионално и 

местно ниво 

МУСЕС  Януари 2014 г.  

Изработени и разпространени насоки 

(включително предоставяне на обратна 

връзка по предложенията на гражданите и 

правила за равнопоставеност и прозрачност 

при участие на гражданските организации), и 



 3

проучване на възможности за 

задължителното им прилагане. 

Публикуване в Портала за обществени 

консултации на справките за отразяването на 

предложенията на структурите на 

гражданското общество. 

10. 
Анализ на икономическия ефект от 

дейността на НПО 

НСИ 

НПО 
Юни 2014 г.  

Изработен анализ въз основа на официални 

данни от НСИ, включващ информация върху 

заетостта, привличане на средства от 

чуждестранни източници, добавена стойност 

от дейността на организациите и т.н. 

 

Мярка 2. Постигане на финансова устойчивост за гражданските организации в България 

№ ДЕЙНОСТ 
ОТГОВОРНА 

ИНСТИТУЦИЯ 
СРОК1  ОЧАКВАН ЕФЕКТ 

11. 

Първостепенните разпоредители с 

бюджетни кредити публикуват на интернет-

страниците си информация за 

предоставеното от тях финансиране на 

гражданските организации. 

ПРБК Януари 2013 г. 

Прозрачност при разходването на средства от 

държавния бюджет за НПО и постигнатите 

резултати. 

12. 
Разработване на правила за отпускане на 

бюджетни средства за НПО и организиране 

на конкурс според приетата Визия за 

МП 

НПО 
Април 2013 г.  Изработване на формуляри, насоки и други 

документи и избор на външна организация за 

                                                           

1
 Сроковете, заложени в Плана за действие са индикативни и са посочени от ангажираните с изпълнението му институции. 
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механизъм на финансиране на гражданския 

сектор в периода 2012 – 2015 г.  

управление на процеса. 

Избрани за финансиране проекти на НПО. 

13. 

Анализ на пречките пред ЮЛНЦ за 

кандидатстване и изпълнение на проекти, 

администрирани от държавната и местните 

власти, и анализ на възможностите за 

създаване на фонд за мостово кредитиране 

на ЮЛНЦ при изпълнение на проекти, 

включително и по оперативните и 

международни програми 

МУСЕС 

НПО 
Април 2013 г. 

Изработване на промени в механизмите за 

финансиране, улесняващи участието и 

работата на НПО. 

Интегриране в бъдещи оперативни програми 

на някои от мерките от настоящата Стратегия. 

14. 

Анализ на дарителските практики в 

България и обсъждане на: 

- проблемите, свързани с ДДС при 

даренията на стоки и услуги; 

- нуждата от предприемане на 

допълнителни мерки за подкрепа на 

дарителството, включително и 

излъчване на Посланик на 

филантропията от страна на МС  

Съвет за развитие на 

гражданското 

общество 

МФ 

НПО 

Kорпоративни 

дарители  

Май 2013 г.  

Изготвен анализ с конкретни препоръки за 

засилване на дарителските практики в 

България.  

Изработване и приемане на конкретни 

законови изменения с цел улесняване на 

дарителството. 

15. 

Създаване на работна група за: 

- определяне критериите за избор на 

независима организация за 

разпределяне на бюджетни средства 

за НПО след 2013 г.; 

- - разработване на общи принципи и 

критерии за финансиране, валидни 

за всички разпоредители с бюджет, 

които финансират НПО  

МФ 

МП  

МУСЕС 

НПО 

Юни 2013 г. 

Разработени критерии за избор на независима 

организация, която ще разпределя средствата 

за НПО от 2014 г. и ще подпомага развитието 

на гражданското общество 

Институционализиране на Механизма за 

финансиране след 2013 г. (необходими 

законодателни промени).  

Изработени, публично обсъдени и приети от 

МС принципи и критерии за финансиране 
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16. 

Създаване на обща база данни и 

публикуването й в Интернет относно: 

- предоставеното финансиране на НПО 

от различни държавни институции; 

- отчет за усвоените средства. 

Съвет за развитие на 

гражданското 

общество 

Юни 2014 г. 

Прозрачност при разходването на средства от 

държавния бюджет за НПО и постигнатите 

резултати чрез унифицирана и изчерпателна 

база данни. 

Анализ на предоставяните средства за 

подкрепа на ЮЛНЦ по консолидираната 

фискална програма. 

Мярка 3. Създаване на условия за гражданска активност 

17. 
Разработване и Приемане от НС на Закон за 

доброволчеството  
МК Март 2013 г.  Приет Закон за доброволчеството 

18. 

Създаване на работна група за изработване 

на предложения за оптимизиране и нови 

форми на включване на гражданското 

образование в предучилищното и 

училищното образование 

МОМН 

 
Юни 2013 г.  

Разработени програми и насоки за работа, 

както следва: 

- Въведен учебен предмет „Гражданско 

образование в XI и XII клас и 

разработване на учебни програми“; 

- Обучение на учителите, които ще 

преподават учебния предмет 

„Гражданско образование; 

- Участие на граждански организации в 

кампании на МОМН; 

- Разработен държавен образователен 

стандарт по гражданско, интеркултурно 

и здравно образование; 

- Разработена Националната стратегия за 

учене през целия живот до 2020 г. с 

участие на НПО. 
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19. 
Разработване на Концепция за насърчаване 

на доброволчеството.  

МТСП 

МОМН 
Декември 2013 г. 

Разработена Концепция, чиито основни цели 
са: признаване на максимален брой дейности, 
извършвани доброволно за трудов стаж; 
създаването на възможности за изграждане на 
подходящи социални контакти; създаване на 
възможности за насърчаване на 
доброволчеството в училищна и неформална 
младежка среда; подкрепа на доброволчески 
инициативи и др. 

20. 

Изработване на предложения за 

подобряване на средата за гражданско 

участие в България въз основа на анализ на 

гражданското участие в процеса на взимане 

на решения. 

МУСЕС 

НПО 
Декември 2013 г.  

Повишаване активността на НПО в процеса на 

взимане на решения. 

 

Използвани съкращения: 

МК   – Министерство на културата 

МОМН  – Министерство на образованието, младежта и науката 

МП   – Министерство на правосъдието 

МС   – Министерски съвет  

МТСП   – Министерство на труда и социалната политика 

МУСЕС   – Министър по управление на средствата от Европейския съюз 

МФ   – Министерство на финансите 

НПО   – Неправителствени организации 

НСИ   - Национален статистически институт 

ПРБК   – Първостепенни разпоредители с бюджетни кредити 

 


