
ДО:
АТАНАС ПЕКАНОВ
Служебен заместник
министър-председател по управление
на европейските средства

ОТНОСНО: Съвета за развитие на гражданското общество и инициативата
„Партньорство за открито управление“

УВАЖАЕМИ ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ ПЕКАНОВ,

Български център за нестопанско право е член на Съвета за развитие на гражданското общество
(СРГО) съгласно Решение № 74 от 16.02.2022 на Министерски съвет. С Решение за изменение на
Решение № 74 от 2022 на Министерски съвет прието на 31.08.2022 г. Вие сте определен за
председател на СРГО и като такъв съгласно чл. 30 от Правилника за организацията и дейността
на Съвета за развитие на гражданското общество (обн. ДВ, бр. 71 от 10.09.2019 г.) имате правото
и задължението да свиквате заседания на СРГО. Въпреки това, СРГО не е заседавал нито
веднъж откакто официално сте определен за негов председател. В тази връзка Ви питаме:

- Защо Съветът за развитие на гражданското общество не е свикан нито веднъж откакто сте
определен за негов председател? Моля посочете конкретните причини.

- Планират ли се и в какъв размер средства в държавния бюджет за 2023 за насърчаване и
финансова подкрепа на проекти с обществено значение на юридически лица с нестопанска
цел за осъществяване на общественополезна дейност?

Български център за нестопанско право също така взе дейно участие в консултациите свързани с
изготвяне на Четвъртия национален план за действие на Република България в рамките на
глобалната инициатива „Партньорство за открито управление“ и част от Съвет за координация по
изпълнение на Четвъртия национален план. В Четвъртия национален план са приети мерки в
тематични области засягащи актуални и належащи обществени проблеми, а именно: прозрачност
и достъп до информация; почтено управление и борба с корупцията; отворени данни и
гражданско участие. За да може да започне работа по изпълнение на Четвъртия национален план,
следва да се свика и осигури функциониране на Съвета на координация, на който вие сте
председател съгласно Решение за изменение на Решение № 539 от 2022 на Министерски съвет
прието на 31.08.2022 г. В тази връзка Ви питаме:

- Кога ще бъде свикан Съветът за координация на участието на България в Глобалната
инициатива „Партньорство за открито управление, “ за да бъде даден ход на изпълнението
на Четвъртия национален план за действие на Република България в рамките на
глобалната инициатива „Партньорство за открито управление“?

Ясно е, че има спешни въпроси, които с всеки отложен ден за тяхното решаване водят до един
сигурен резултат – намалени са способността за гражданско участие и възможността на
гражданските организации да осъществяват контрол върху управлението и процесите на вземане
на решения:
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- Спешно трябва да се изработи, консултира и приеме механизъм за подкрепа на граждански
инициативи от националния бюджет (бюджет за 2023 г. ще е поредният, който ще пропусне
възможността за финансиране на граждански инициативи на конкурсен принцип);

- Спешно трябва да се свика Съветът за координация на участието на България в Глобалната
инициатива „Партньорство за открито управление, “, ако искаме да увеличим мерките за
открито управление и борба с корупцията;

- Трябва да сме сигурни, че реализираните мерки по Плана за възстановяване и развитие са
осигурили необходимата степен на прозрачност и контрол от страна на гражданите и
организациите при тяхното изпълнение;

- Трябва да започне обществена консултация по проект на закон за доброволчеството от
СРГО, за да може да се внесе и приеме от 48-то Народно събрание, като надпартийно
предложение (тъй като досегашните общо 6 предложения в 41-то, 42-то, 43-то, 44-то и
47-то Народни събрания бяха приемани като партийни, и не можаха да осигурят
подкрепата за българските доброволци).

УВАЖАЕМИ ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ ПЕКАНОВ,
Създаването на Съвета за развитие на гражданското общество е заложено през 2012 г. като
дейност с цел „Изграждане на работещо партньорство между държавата и гражданските
организации“ в първата „Стратегия за подкрепа на развитието на гражданските организации в
Република България за периода.“ През 2016 г. СРГО вече е и факт в закона. С изменение на чл. 4
на Закона за юридическите лица с нестопанска цел се създава правно основание за създаване на
първия по рода си у нас съвет за разработване и провеждане на политики за подкрепа на
развитието на гражданското общество.
Според разпоредбите в закона СРГО трябваше да бъде създаден през 2018 г., но процесът бе
забавен заради нуждата от изготвяне на правила за избор на състава и функциониране на Съвета.
След обществени обсъждания и консултации с гражданските организации през август 2019 г. този
процес приключи с приемане на Правилник за организацията и дейността на Съвета за развитие
на гражданското общество. Така в началото на 2020 г. се проведоха изборите за първия СРГО.
Въпреки успешното провеждане на изборите, приемането на правила и определянето на
вицепремиер определен за председател, СРГО не е сформиран официално от тогавашното
правителство както и от следващите служебни правителства.

Официално СРГО започна работа в началото на 2022 г. - 10 години след като за първи път бе
предвиден в официален документ. Затова сега ние държим СРГО да се установи като постоянно
действащ и устойчив консултативен орган към Министерски съвет независимо от конкретния
състав на правителството и дали то е редовно или служебно.

Подобно на създаването на СРГО и приемането на Четвъртия национален план за действие на
Република България в рамките на глобалната инициатива „Партньорство за открито управление“
бе забавено без основателна причина цели 4 години.

Затова Ви молим да отговорите на поставените ни въпроси, да обърнете внимание на
посочените от нас проблеми и приоритети и в рамките на възможно най-кратък срок да
предприемете стъпки за изпълнение на правомощията си и да осигурите непрекъсваемост в
работата на СРГО и изпълнението на Четвъртия национален план за действие на
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Република България.

За връзка с нас: nadya@bcnl.org, телефон: 0897788889.

С уважение:
/Надя Шабани, Директор/
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