
   

 

 

        

На вниманието на 
 
Бойка Маринска, председател на ПКВНОЖГ 
Снежана Дукова, зам.председател на ПКВНОЖГ    11.11.2015 г. 
 
Относно: Заложени средства в бюджета на Република България за 2016 г. за проекти/ дейности на 
ЮЛНЦ в обществена полза 
 
Уважаема госпожа Маринска,  
Уважаема госпожа Дукова, 
 

Като се запознахме с проекта за закон за държавния бюджет на Република България за 2016 година, 
ние, представители на над 200 граждански организации, изразяваме следното становище: 
 

Във внесения в Народното събрание Проект на закон за държавния бюджет на Република България за 
2016 г. не се предвиждат средства за създаване на Фонд за финансиране на граждански инициативи на 
организации в обществена полза. В същото време, субсидиите предоставяни от бюджета на 
юридически лица с нестопанска цел са увеличени спрямо 2015 г. с над 2,4 млн. лв. (от  63 млн лв. на 65.5 
млн. лв.). 
 

Предложението е в пълно противоречие с мерките, заложени в приетата от Министерския съвет 
Стратегия за подкрепа на развитието на гражданските организации в Република България, която 
предвижда създаването на Фонд за подкрепа на граждански инициативи към държавния бюджет. 
 

Ние предлагаме 1,5% от средствата за ЮЛНЦ (в размер на 1 млн. лева) да бъдат предоставени за 
общественополезни проекти, които да се избират на конкурсен принцип. По този начин, макар и 
ограничени, тези бюджетни средства ще се изразходват максимално прозрачно и ефективно (каквито 
резултати дава един прозрачен и добре организиран конкурс). Готови сме да предложим механизъм и 
критерии за оценяване на проектите и инициативите, които да получат финансиране от бюджета.  
 

Считаме, че развитието на активно гражданско общество е основна характеристика на доброто 
управление в една правова държава. Осигуряването на прозрачни механизми за равнопоставено 
отношение на държавата към всички граждански организации е основна цел на настоящото становище.  
 

Призоваваме Вас и другите членове на КВНОЖГ да внесете предложение за промени в Закона за 
държавния бюджет за 2016 г. за отделяне на средства за финансиране на проекти на юридически лица с 
нестопанска цел в обществена полза на конкурсен принцип. Предлагаме следния текст: 
 

§ … В Приложение № 4 към чл. 49, ал. 1, се съдава нова т. 29, с наименование „Фонд за финансиране на 
граждански инициативи на юридически лица с нестопанска цел в обществена полза”, а за сума в хил.  
лв. се записва числото „1 000, 0”. 
 
С уважение: 

  
                                                        

Ива Таралежкова, ФГУ    Георги Богданов, НМД     Любен Панов, БЦНП     Красимира Величкова, БДФ                          
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