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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 

ЕК – Европейска комисия  

ЕС – Европейски съюз 

МС –Министерски съвет  

МП – Министерство на правосъдието 

НПО – Неправителствена организация 

ОВ – Оценка на въздействието 

ОВЗ – Оценка на въздействието на законодателството 

ЦР – Централен регистър на юридическите лица с нестопанска цел в 

обществена полза 

ЮЛНЦ – Юридическо лице с нестопанска цел 
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І. ПРОЦЕДУРНИ ВЪПРОСИ 

1.1. Значение на механизмите за финансиране на НПО 

Постигането на целите на НПО е невъзможно без наличие на съответно 

финансиране. Съгласно ЗЮЛНЦ държавата подпомага и насърчава 

регистрираните в централния регистър юридически лица с нестопанска цел 

за осъществяване на общественополезна дейност чрез данъчни, кредитно-

лихвени, митнически и други финансови и икономически облекчения, както 

и финансирания при условия и по ред, определени в съответните специални 

закони. Без съответно финансиране НПО няма да бъдат устойчиви и няма да 

могат да изпълняват мисията си. 

1.2. Цел и обхват на последващата оценка 

1.2.1. Цел на оценката 

Настоящият доклад съдържа резултатите от извършена пълна 

последваща (ex post) оценка на въздействието на прилагането на 

механизмите за финансиране на НПО от държавния бюджет, прилагани в 

България в периода преди 1989 г. до днес.  

Настоящата ОВ е призвана да отговори на въпросите: 

- какъв е натрупания опит от въведените механизми за финансиране 

през оценявания период;  

- какви са ползите и загубите от действието на тези механизми и  

- как би могла да се повиши ефективността от тяхното прилагане. 

Главната цел на оценката е реализиране на промяна в механизмите за 

предоставяне на средства на НПО от държавния бюджет, която да доведе до 

оптимално разрешаване на съществуващите проблеми на всички нива - 

стратегическо, институционално и регулаторно. 
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Специфичните цели на оценката са идентифициране на варианти за 

промяна в механизмите на финансиране на НПО в България. 

1.2.2. Обхват на оценката  

Като времеви обхват последващата оценка на въздействието на 

механизмите за финансиране на НПО от държавния бюджет прави преглед на 

различните подходи, прилагани в България в периода преди и след 1989 г. – до 

днес за предоставяне на бюджетно финансиране на българските НПО като има 

няколко основни задачи. Първата от тях е насочена към изясняване на 

критериите и индикаторите, по които държавата в различните години е 

подбирала НПО, които да получават пряка неконкурсна субсидия. На второ 

място, водеща задача на изследването е изясняване на модела, по който е била 

предоставяна конкурсната субсидия за НПО. Последната, но не по важност, 

задача на оценката е намиране на интервенционна логика на държавата при 

отпускането на конкурсна и неконкурсна субсидия. За целта се изследват 

ефективността, ефикасността и съгласуваността с националните политики на 

държавните субсидии за НПО, правилата за отчетност, тяхното спазване и 

полезността на механизма като цяло.  

Тематично оценката е разделена на две големи части, поради 

исторически наложилото се наличие на два основни модела за финансиране 

на НПО от държавния бюджет – конкурсно и неконкурсно. При всеки от тях 

се прави многофакторен анализ, който трябва да установи дали чрез 

предоставеното финансиране НПО са повишили своя капацитет, са станали 

по-устойчиви или са постигнали резултати със значителен полезен ефект за 

обществото. За да бъдат изследвани характеристиките на конкурсното 

бюджетно субсидиране на НПО се проучват детайлно нормативните актове, 

които са го уреждали в периода 2005 – 2011 г., конкурсните документи, 

начина на формиране на комисиите, критериите за оценка на проектите, 

правилата за отчитане на проектите и постигнатите резултати. По отношение 

на неконкурсното субсидиране на НПО се изследват законодателно 

уредените критерии за подбор на тези организации, начинът по който те 
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ежегодно придобиват правото да получават преки субсидии без конкурс, 

техните профил и дейности. 

Резултатът от оценката е базирано на доказателствата заключение 

относно ефективността, ефикасността, съвместимостта и полезността на 

механизмите за бюджетно финансиране на НПО, прилагани през последните 

3 десетилетия в България. Чрез нея ще може да се установи и политиката на 

държавата по отношение устойчивостта и капацитета на българските НПО 

през изследвания период. Последващата оценка на въздействието дава 

отговор и на въпроса какви са последствията от изоставянето от страна на 

държавата на моделът на конкурсно бюджетно финансиране на НПО, 

съществувал в периода между 2005 и 2011 г.  

 

ІІ. ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО  

2.1. Описание на естеството на проблема и основните причини за 

неговото възникване  

Синтезирано проблемите са очертани в Стратегията за подкрепа за 

развитието на гражданските организации в България за периода 2012-2015, 

в която се прави констатацията, че наличието на специфични правила, 

формуляри и изисквани документи по всеки от отделните механизми за 

отпускане на средства от бюджета създава впечатление за фрагментираност, 

липса на ясни правила и на прозрачност. Според стратегията това води до 

поне два проблема:  

  липса на достъпна, структурирана и публична информация за 

предоставените и изразходваните публични средства от юридическите лица с 

нестопанска цел и за постигнатите от тях резултати;  

  липса на еднакви процедури и правила за предоставяне на финансови 

средства от консолидираната фискална програма. 

Взаимоотношенията между държавата и останалите субекти в периода 

до 10 ноември 1989 г. се осъществяваха чрез система от административни 
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актове, сред които и финансирането на дейности. При държавното планово 

управление на икономиката почти всички преразпределителни парични 

отношения, включително в сферата на културни, образователни, социални и 

други дейности, се извършваха с властнически актове. Както формирането на 

приходната част, така и извършването на разходи за нестопанската дейност 

зависят изключително от нормативните или ненормативни актове, които се 

издават от държавни органи в условията на централизирано управление и 

ръководство на обществения и стопанския живот. Този метод на действие 

поначало е характерен за държава със силна централизирана власт, в която 

държавните органи активно управляват стопанската и нестопанската 

дейност на физическите и юридическите лица, тъй като по правило и самата 

собственост принадлежи не на тези лица, а на държавата. Изборът на това на 

кого да се предостави финансов ресурс, не стоеше, тъй като в отделните сфери 

на нестопанска дейност съществуваше по едно монополно юридическо лице, 

което не се конкурираше с друго в същата сфера. Въпреки че се спазваше 

определена процедура на учредяването им, монополните юридически лица с 

нестопанска цел бяха създавани с активното участие на държавата, като 

обикновено членството в тях беше задължително. Това е обяснимо, тъй като 

при наличието на едно юридическо лице в определена сфера, гражданите 

нямат възможност да избират къде да членуват.  

Следователно до промените от 10 ноември 1989 г. въпросът за 

критериите, по които се избира кое юридическо лице с нестопанска цел да 

получава средства от бюджета, на практика не стоеше поради: 

1. монополното положение на юридическите лица с нестопанска цел, 

като в една сфера на нестопанска дейност съществуваше едно лице, 

създадено под контрола на държавата, участието в което беше задължително 

за определена група лица; 

2. средствата за съществуването на това лице се набираха чрез 

задължителен членски внос на неговите членове, събиран също с участието 
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на лица, които бяха определяни с активното съдействие на държавни или 

партийни структури; 

3. директно получаване на средства от държавния бюджет, който 

финансираше разнородни дейности поради централизираното планово 

ръководство на всички стопански и обществени процеси и дейности. 

За периода от повече от 30 г. у нас се извършват съществени обществени 

и стопански промени. За формиране на нов тип финансиране на 

нестопанските организации с бюджетни средства трябваше отношенията 

“държава - други субекти” да се поставят върху съвършено нова основа. 

Необходимо беше да се остави в миналото всеобхватното държавно 

регулиране на обществения живот, като: 

1. на принципа на доброволното сдружаване се създадат различни 

юридически лица с нестопанска цел, които извършват дейност в една и съща 

сфера. По този начин тези лица се конкурират помежду си по отношение на 

начина на извършване на дейността и на постигнатите резултати. След 10 

ноември 1989 г. се поставя въпросът и за предоставянето на субсидия за 

ЮЛНЦ при прилагане на конкурсна процедура. 

2. се намали решително броят на административните актове, чрез които 

държавата пряко регулира обществения живот. Единствената възможност 

беше да се осъществи процес, при който върху стопанстващите и 

нестопанстващите субекти се оказва влияние от страна на държавата само и 

изключително посредством строго определени механизми на събиране на 

данъчни постъпления за бюджета и на отпускане на средства от бюджета. За 

последното трябваше да се въведат нови правила, тъй като вече съществува 

многообразие в субектите, които могат да получат такива средства.  

Тези причини водят до въвеждане на нов модел на финансиране на 

организациите с нестопанска цел, именно на принципа на конкуренцията. 

Същевременно съществувалият преди модел на отпускане на средства 

директно на определени лица, изброени в част втора се запази. Ако първият 

модел може да бъде наречен „конкурсна субсидия”, вторият модел трябва да 
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бъде определен като „неконкурсна субсидия”. Тези понятия, въпреки цялата 

им условност, ще използваме в настоящето изследване.  

Задачата, която си поставя оценката, е да се разграничат двата модела 

на принципа на конкуренцията и на неконкурсното отпускане на средства по 

следните критерии: 

1. разграничение между субектите, които получават конкурсна субсидия, 

от тези, което получават неконкурсна субсидия. В този аспект ще се търси 

логиката, по която се извършва разделението на субектите в двете основни 

групи, като същевременно в групата на получаващите неконкурсна субсидия 

ще се изяснят критериите, по които държавата избира тези ЮЛНС. 

2. ефективност и ефикасност в дейността на ЮЛНЦ. 

Тясно свързан с избора на субектите, получаващи субсидия, е въпросът 

за политиките, които държавата преследва с предоставянето на финансови 

средства в светлината на постигането на целите на организациите с 

нестопанска цел, както и какъв е коефициентът на полезно действие на тези 

организации. 

3. текущ и последващ контрол върху дейността на ЮЛНЦ. 

Необходимо е да се изследва как държавата извършва текущ контрол 

върху разходването на отпуснатите бюджетни средства. Текущият контрол 

предполага бързо установяване и отстраняване на грешките в използването 

на средствата. Последващият контрол е насочен към връщането на суми, 

които са били неправилно или незаконосъобразно изразходени. 

4. отчетност в дейността на ЮЛНЦ. 

Спазването на счетоводните правила за водене на отчетност, 

включително правилата, задължаващи организациите да представят 

публично своите отчети, са обект на изследването. Настоящата оценка се 
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ограничава до средствата, отпуснати от държавния бюджет, като не изследва 

моделите, по които такива средства се отпускат от общински бюджети.  

Средствата, които държавата разпределя под формата на преки 

субсидии за ЮЛНЦ, нарастват неколкократно през годините, което би могло 

да се тълкува като по-голяма ангажираност от страна на държавата с 

дейностите, осъществявани от ЮЛНЦ. Също така обаче това нарастване 

може да е резултат от инфлационни процеси, още повече че периодите преди 

деноминацията на лева и периодите след това са трудно сравними като 

абсолютни стойности, а оценяването през чуждестранна валутна единица 

също е несигурно, тъй като инфлационните процеси са засягали всяка 

отделна валута през този дълъг период от време. Като брой лица обаче се 

наблюдава нарастване на получателите на средства, което означава, че и 

разпределените чрез бюджета средства са повече. 

В един продължителен период от време (2005 – 2011 г.) в държавния 

бюджет на Република България ежегодно се предвижда отделен резерв от 

финансови средства, от който се финансират общественозначими проекти на 

ЮЛНЦ, определени за извършване на дейност в обществена полза, вписани в 

ЦР при Министерство на правосъдието. Това, което е същественото в случая 

е, че с въвеждането на този тип бюджетно финансиране на проектен принцип 

през 2005 година бе разчупен един насаден стереотипен модел, който е 

съществувал в продължение на повече от 3 десетилетия - прякото 

неконкурсно бюджетно финансиране на определен списък от организации.  

До 10 ноември 1989 година, бюджетни субсидии са се отпускали на 

ограничен кръг от организации, създадени от държавата, които от днешна 

гледна точка трудно биха могли да бъдат определени като неправителствени 

организации. В началото на 90-те години, въпреки настъпилите промени в 

държавата, организациите, които получават бюджетни субсидии от 

държавата остават почти същите. Тези организации, с малки размествания в 

списъка получават преки субсидии и днес в 2011 г. 
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В международната практика една от основните форми за финансиране 

на неправителствените организации е предоставянето на субсидии от 

държавния бюджет. Тенденциите, особено в страните от ЕС са все по-голям 

обем от финансирането на подобни структури да става по максимално 

прозрачни и ясни механизми и на конкурсен принцип. От една страна, 

въвеждането на проектния/конкурсния принцип при отпускането на 

бюджетни субсидии е в синхрон с моделите, прилагани при финансирането, 

отпускано по линия на Оперативните програми и другите финансови 

инструменти на ЕС. От друга страна, този принцип е гаранция, че не се 

обезличава неправителствения характер на организациите, не се нарушават 

правилата на свободната конкуренция и не се заобикалят нормите, 

изискващи разходването на държавни средства да става чрез обявяване на 

публични търгове и процедури за възлагането на обществени поръчки. 

Спазването на прозрачността и отчетността като другите важни 

принципи на бюджетното финансиране може да бъде гарантирано само при 

избора на достатъчно независимо и безпристрастно тяло или структура, което 

да отговаря за оценяването, отпускането на средствата, мониторинга и 

отчитането на финансираните проекти на ЮЛНЦ в обществена полза.  

 

2.2. Конкурсни и неконкурсни субсидии 

Съгласно чл. 21, ал. 2 и 3 от Закона за публичните финанси лица – 

небюджетни организации, могат да се подпомагат от съответните бюджети 

чрез: отпускане от бюджета на средства за разходи, субсидии и възмездно 

финансиране, в т. ч. при преференциални условия; гаранции, капиталови 

трансфери и пропуснати приходи и ползи, както и за други форми на 

подпомагане, както и чрез частично освобождаване от плащания към 

бюджета под каквато и да е форма; получаване или предоставяне на права, 

активи или услуги при условия, различни от пазарните; получаване на 

селективни преференции и облекчения. Съгласно § 1, т. 31 от ДР на ЗПФ 
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„разходите” са плащания за съответната бюджетна година, като в тях се 

включват и безвъзмездно предоставени средства на физически и юридически 

лица. Съгласно чл. 43, ал. 2 ЗПФ разходите чрез централния бюджет в полза 

на други лица се извършват по реда на този закон, на годишния закон за 

държавния бюджет или въз основа на акт на Министерския съвет. 

Законът за публичните финанси не дава легални определения на 

понятия като „субсидия” или „възмездно и безвъзмездно финансиране”, 

„преференции”, „облекчения”. В § 1,т. 3 от ДР на ЗПФ е дадена определение 

на „бюджетна субсидия”, но това са средства, предоставяни на бюджетна 

организация, каквато ЮЛНЦ не са. Въпреки това може да приемем, че това 

определение е приложимо със съответните корекции и в нашия случай. 

„Субсидия” е трансфер (или прехвърляне на парични средства) с общо или 

целево предназначение, който централният бюджет предоставя безвъзмездно 

на организация за съответната бюджетна година. Тази сума не подлежи на 

връщане за разлика от заемообразно предоставените средства, които могат да 

се връщат с лихва или без лихва. 

За целите на настоящия анализ беше изготвена пълна справка за 

преките субсидии за НПО от 2005 г. насам и за конкурсните субсидии по 

бюджета на Министерството на правосъдието. Пълен списък е представен в 

приложение № 1. 

2.2.1. Предоставяне на преки субсидии (неконкурсни субсидии) 

Настоящата последваща оценка на въздействието на механизмите за 

финансиране от държавния бюджет на ЮЛНЦ обхваща период от над 30 г. – 

отпреди 10 ноември 1989 г. до настоящия момент - 2015 г. Периодът на 

оценката започва в годините, когато икономическият и социалният живот у 

нас е напълно различен от този в настоящия момент. Съществуващата преди 

10 ноември 1989 г. система на държавно-планово регулиране на 

обществените отношения не поставяше акценти върху самостоятелното 

функциониране на организации, които изпълняваха идеални цели.  
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Преди промените от 1989 г. законът за годишния държавен бюджет се 

състои от две пера, като са посочени общо приходите и разходите. 

Бюджетната класификация по отделни пера се съставя и изпълнява в 

министерството на финансите и не се обнародва. Поради това не може да се 

направи извод какъв е бил размерът на средствата, които са получавани от 

организации с нестопанска цел. Едва след 90-те години на миналия век 

ежегодният закон за държавния бюджет се приема и обнародва като 

подробен план за получаваните приходи и извършваните разходи през 

годината. 

Преките субсидии се отпускат на организации, които имат значителен 

принос за изпълнението на държавни политики. В България преки субсидии 

ежегодно се определят в Закона за държавния бюджет за съответната година 

и се разпределят към организации, поименно посочени в приложение към 

закона. Тези субсидии се предоставят на два типа организации: национално 

представителни организации на и за хора с увреждания и други. Броят на 

подкрепяните организации през периода се променя неколкократно, като 

през 1992 г. пряко от бюджета се субсидират 7 организации, през 2005 г. това 

са 18 организации, а през 2015 г. - са 27. През 2010 г. пряка субсидия е 

предоставена на 26 организации, като тази бройка остава почти непроменена 

до настоящия момент. Следователно през годините броят на пряко 

субсидираните ЮЛНЦ постепенно нараства, но през последните пет години е 

почти еднакъв.  
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Брой на подкрепяните с пряка субсидия организации в периода 1990 – 

2015 г. 

Тенденцията на нарастване на лицата, получаващи пряка субсидия, от 

90-те години на миналия век до края на първото десетилетие на този век 

може да се обясни с нарастването на броя на ЮЛНЦ, чрез учредяване на 

нови такива, което от своя страна е белег за по-активно участие на 

гражданското общество във всички сфери на живот. Очевидно след 2010 г. е 

налице стабилизиране на формите на участие на гражданите в обществените 

процеси, което води и до непроменяне на броя на ЮЛНЦ, получаващи 

бюджетна субсидия. 

Общата стойност на субсидията през 2005 г. е 3 588 300 лв. За 2010 г. 

общата сума на субсидията е 9 812 600 лв. Това отново е сравнимо с пряката 

субсидия за 2015 г., която е 10 370 хил. лв., като капиталови трансфери са 

предвидени само за БЧК и са в размер на 1 000 хил. лв.  

Размер на пряката субсидия в периода 2005 – 2015 г. 
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2.2.2. Субсидии, предоставени след представяне на проекти (конкурсни 

субсидии) 

Съгласно чл. 4 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел 

държавата може да подпомага и насърчава регистрираните в Централния 

регистър юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на 

общественополезна дейност чрез данъчни, кредитно - лихвени, митнически и 

други финансови и икономически облекчения, както и финансирания при 

условия и по ред, определени в съответните специални закони. Във връзка с 

този текст основанието за отпускане на субсидия при някои от организациите 

е наличието именно на специален закон, който предвижда подкрепа от 

страна на държавата за дадената организация.  

Правната ни система познава и предоставяне на конкурсни субсидии, за 

получаването на които се кандидатства с проекти. Например, съгласно чл. 9, 

ал. 1 от Закона за държавния бюджет за Република България за 2011 г. са 

приети субсидиите за юридическите лица с нестопанска цел за 2011 г. 

съгласно приложение № 4 на обща сума 10 612,6 хил. лв. В последната т. 27 

на приложението са предвидени средства, които се разпределят с 

постановление на Министерския съвет за юридически лица с нестопанска 

цел, които кандидатстват за финансиране. При преценката на обществената 

значимост на проектите се вземат предвид следните критерии: съответствие с 

областите по чл. 9, ал. 3; ефективност на предлаганите дейности, с оглед 
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очакваните резултати и въздействието върху целевите групи; устойчивост на 

резултатите; ефективност на разходите; капацитет на кандидата. Прието е 

съгласно Постановление на Министерския съвет № 207 от 2011 г. за 

разпределение на средствата по т. 27 от приложение № 4 към чл. 9, ал. 1 от 

Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г. (обн., ДВ, бр. 

57 от 26.07.2011 г.).  

От бюджета се разпределят средства за юридически лица с нестопанска 

цел, определени за извършване на общественополезна дейност, вписани в 

централния регистър към Министерството на правосъдието. Финансирането е 

за одобрени проекти, като първоначално се отпускат 50 на сто от утвърдените 

средства за проект. Последващи финансирания се извършват въз основа на 

заявка пред Министерството на финансите и след представяне на 

ежемесечните отчети. На всяко тримесечие се представя отчет за 

изразходваните средства и в Сметната палата. Средствата се предоставят 

целево, поради което се отразяват и отчитат в специално сметка, която водят 

лицата, получили финансирането. В приложение към ПМС № 207/2011 г. се 

изброени ЮЛНЦ, които са получили финансиране, както и видовете разходи, 

които могат да бъдат покривани с него. След 2011 г. в последващите закони 

за държавния бюджет не е предвиден подобен механизъм. 

Когато е съществувала възможност за финансиране чрез кандидатстване 

за средства, процедурата за отпускане на средства е била уредена с писмо на 

министъра на финансите, съгласувано с министъра на правосъдието. Този 

акт не е нормативен и не е обнародван в „Държавен вестник”, въпреки че има 

белезите на нормативен акт, тъй като засяга субекти, които не са част от 

администрацията. Няма законово основание за издаване на подобен акт. 

Актът, с който е уредена процедурата, в случая е по-скоро от характера на 

вътрешнослужебните актове, което не допринася за прозрачността на 

производството, а освен това предписанията се отклоняват от законови 

разпоредби.  
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За да получат средства, кандидатите трябва да отговарят на определени 

изисквания (да са налице положителни предпоставки) и да няма налични 

други обстоятелства (отрицателни предпоставки). Например, изисква се 

ЮЛНЦ да е местно – регистрирано по българския Закон за юридическите 

лица с нестопанска цел, със седалище и адрес на управление в страната. 

Това означава, че ЮЛНЦ от държави-членки на ЕС не могат да получат 

финансиране от държавния бюджет на Република България. Сред 

отрицателните предпоставки са предвидени: лицето да не е в производство по 

несъстоятелност или ликвидация, спрямо физически лица, техни органи на 

управление, да няма влязла в сила присъда и т.н.  

Изисквания съществуват и към представените за финансиране проекти: 

определена продължителност, изпълнение на територията на страната, 

определени сфери на дейност на организацията, за които се предоставят 

средствата и т.н. Освен към проектите изисквания са предвидени за 

дейностите, които се извършват във връзка с изпълнението на проектите. 

Например, не могат да се финансират с отпуснатите средства посещения в 

чужбина, дейност на политически партии, дейности, от които се получава 

печалба. В тази връзка разходите са разделени на допустими (например, 

възнаграждения, осигуровки, пътни, квартирни и дневни пари) и 

недопустими (например, разходи за лихви, средства за закупуване на земя и 

сгради). 

Размерът на финансирането има минимална и максимална граница. 

Кандидатстването се извършва чрез подаване на предложение - попълване 

на формуляр по образец, за който обаче не е предвидено подаване по 

електронен път. На електронен носител се представя самият проект. 

Предложенията се подават в Министерството на правосъдието, където се 

получава входящ номер. Допустимо е и изпращането по пощата с 

препоръчано писмо или с куриерска служба, като в този случай датата на 

постъпването се удостоверява съобразно правилата за неприсъствено 

подаване на документи. Посочен е краен срок за подаване на предложението. 
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Ако то е получено след този срок, няма да се разглежда, дори датата на 

пощенското клеймо в станцията на подаването или на куриерската служба да 

предхождат крайния срок. Това е отклонение от съществуващите правни 

норми за спазване на срок, който е спазен, щом пощенското клеймо в 

станцията на подаването е от датата или предхожда датата, на която изтича 

срокът. 

За удостоверяване на обстоятелствата, посочени във формуляра, както и 

за наличието на положителни предпоставки или за отсъствието на 

отрицателни предпоставки се прилагат съответните писмени доказателства: 

например, свидетелство за съдимост на физическите лица – органи на 

управление, удостоверение от НАП за липсата на неплатени публични 

задължения и други. Предложението се проверява първо относно неговата 

допустимост: наличие на вписан в регистъра субект, който го е подал; спазен 

срок за подаване; наличие на попълнен формуляр с приложени необходими 

документи. Втори етап е проверката по същество съобразно критерии, които 

се съдържат в таблица. Решението за отказ за финансиране може да бъде 

взето поради недопустимост на предложението или поради несъответствие на 

проекта по същество с поставените изисквания.  

Министърът на финансите предвижда, че решението се взима от 

комисия, която се формира по начин, който не е уреден в писмото и очевидно 

е създадена с друг акт, който също би трябвало да има характер на 

вътрешноведомствен. Въпреки това комисията следва да е колективен 

административен орган, тъй като нейното решение е конститутивен 

административен акт, от който за подателя на предложението възниква 

правото да получи парични средства, когато предложението е одобрено. 

Неяснотата относно създаването на комисията обаче поставя под съмнение 

качеството й на административен орган, а оттам и вида на приеманите от нея 

актове. Особено впечатление прави фактът, че според писмото решенията на 

комисията са окончателни, т. е. те не могат да бъдат оспорвани по реда на 

Административно-процесуалния кодекс, което на практика прави 
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невъзможна защитата от страна на подалия предложението, ако комисията 

неправилно го е преценила като недопустимо или неотговарящо по същество 

на изискванията. 

Следователно така уредената процедура за предоставяне на конкурсни 

субсидии страда от съществени недостатъци, които поставят под съмнение 

прозрачността й, както и доколко средствата се предоставят законосъобразно 

и правилно. От представения дотук анализ могат да бъдат направени 

няколко основни извода. 

1. Моделът на финансиране от държавния бюджет на ЮЛНЦ към 

настоящия момент се свежда до пряко предоставяне на средства на 

организации, които са изброени в приложения към ежегодния закон за 

държавния бюджет и към постановлението, което Министерският съвет 

приема в изпълнение на този закон. Финансираните организации са 

константни и може да се приеме, че дейността им е свързана с изпълнението 

на важни обществени задачи. От гледна точка на прякото финансиране 

действащият модел е по-близо до модела на пряко финансиране чрез 

бюджета, който е съществувал у нас преди 10 ноември 1989 г. 

Този модел има както положителни, така и отрицателни черти.   

Положителните черти са свързани:  

- с прозрачността на средствата, характерна за бюджетното 

финансиране;  

- извеждането на броя и вида на организациите на законово ниво, при 

което се дава възможност за дебат в Народното събрание. 

Отрицателните черти са свързани с факта, че организациите не се 

конкурират помежду си, а на практика са „назначени” с акт на Народното 

събрание да получат средства от бюджета. 
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2. Моделът на финансиране чрез конкурсна субсидия, който се е 

прилагал у нас, се отнася до ЮЛНЦ, вписани в регистъра за организациите, 

извършващи дейност в обществена полза, който регистър се води към 

Министерство на правосъдието. Ако се направи сравнение в броя на тези 

организации за изследвания период, ще се установи, че те намаляват за 

сметка на организациите, които получават преки субсидии, като в края на 

периода няма финансиране чрез предоставяне на субсидии на конкурсен 

принцип.  

Този модел на финансиране изглежда по-справедлив, но на практика 

съдържа недостатъци, които поставят под съмнение неговата прозрачност: 

- липса на уредба, която се съдържа в нормативен акт, който да бъде 

публикуван по съответния ред и по този начин да стане обществено известен 

на всеки адресат, който има интерес от участие в процедурата; 

- неяснота относно характера на акта, с който завършва производството, 

както и възможността за неговото оспорване от страна на кандидата, което е 

основно процесуално право, особено в светлината на конституционното 

изискване на чл. 120, ал. 2 от Конституцията.  

И за двата модела важи едно и също, а именно липсата на ясна 

интервенционна логика на отпусканото финансиране и система за 

мониторинг и отчитане на степента на постигане на поставените програмни 

цели, от които да се получи отговор на въпросите, доколко ефективни и 

ефикасни са били политиките на държавата, проведени чрез предоставянето 

на бюджетни средства и възлагането и подкрепа на конкретни дейности на 

ЮЛНЦ. 

2.2.3. Анализ на данните 

Критериите, по които ежегодно се определя списъкът на организациите, 

получаващи преки субсидии, техният вид и размерът на финансирането им, 

дейността и отчетността им са абсолютно неясни и непрозрачни. Изводите за 
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съотношението между размера на преките субсидии и средствата, 

разпределяни на конкурсен принцип са явни и ясни. За целия период, в 

който съществува конкурсната субсидия за общественополезните 

организации от държавния бюджет размерът й е започнал от 798 800 лв. през 

2009 г., достигнал е до 1 035 000 лв., след което е паднал до сегашния 750 000 

лв. За същия период пряката субсидия, разпределяна без конкурс в полза на 

списъка от организации по Закона за държавния бюджет от 4 387 100 лв. 

през 2005 година сега е 10 307 500 лв., което представлява растеж с 57.5%, т.е. 

над два пъти и половина повече от растежа при конкурсната бюджетна 

субсидия. Организациите, пряко субсидирани от държавата от 18 на брой 

през 2005 г. са станали 27 днес. 

При конкурса за разпределяне на конкурсна субсидия за ЮЛНЦ в 

обществена полза, проведен през 2008 година, субсидия в общ размер от 949 

543.92 лева е разпределена сред 24 организации за изпълнението на 

общественозначими проекти. Останалите 7 666 300 лв. от държавния бюджет 

за 2008 година са раздадени без конкурс на 22 организации. Така средният 

размер за една организация, разпределен на конкурсен принцип в полза 

единствено на общественополезни НПО, това са ЮЛНЦ, определени за 

извършване на дейност в обществена полза и вписани в нарочния регистър 

при Министерството на правосъдието на Република България, за 2008 година 

е 39 564.33 лв., а средният размер на един субект, на предоставена като 

пряка неконкурсна субсидия за списъка от организации за същата година е 

348 468.18 лв. Излиза, че в 2008 година средно една организация може да 

получи от държавния бюджет без конкурс субсидия, която по размер е с над 

880% по-голяма от средния размер на субсидията, която една 

общественоползена организация средно може да получи след като спечели 

конкурс. Проблемът с неконкурсната субсидия е още по-дълбок и поради 

факта, че за част от организациите, които я получават не е ясно какви точно 

са те, дали са регистрирани като ЮЛНЦ, в каква полза извършват дейността 

си и как и за какво точно разходват тези средства.  
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В ежегодните постановления за изпълнението на държавния бюджет за 

една малка част от тези организации се използват общи формулировки като 

се казва, че предназначението на пряката бюджетна субсидия е примерно 

следното: 

- за международно подпомагане; 

- за текущо поддържане и извършване на разходи с инвестиционно 

предназначение; 

- за подпомагане на читалищата и повишаване на тяхната подготовка 

- за разработване на насоки за развитието на читалищното дело; 

- за съвместни национални срещи с органите на централната власт; 

- за издателска дейност и други инициативи, свързани с дейността. 

 

Конкурсно субсидиране на ЮЛНЦ в обществена полза 

През всичките години, в които съществува конкурсното бюджетно 

финансиране на ЮЛНЦ в обществена полза, отговорността за оценката на 

проектите е била на комисия, съставена от представители на изпълнителната 

власт, председателствана от заместник-министър на правосъдието, който 

отговаря за Централния регистър на ЮЛНЦ в обществена полза и с членове - 

по един представител на администрацията на: Министерския съвет, 

Министерството на правосъдието, Министерството на финансите, 

Министерството на икономиката и енергетиката, Министерството на труда и 

социалната политика, Министерството на здравеопазването, Министерството 

на образованието и науката, Министерството на културата и Държавната 

агенция за младежта и спорта, предложени от съответните министри и 

ръководители.  

При всички конкурси оценката на проектите е ставала на базата на 

предварително уредени в закона критерии и правила за работа на комисията 

и оценяване на проектопредложенията. През 2007 година за първи път бяха 
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въведени и Насоки за кандидатстване и Формуляр за кандидатстване, които 

бяха задължителни за всички ЮЛНЦ, кандидатстващи за финансиране. 

Наблюдения от работата на членовете на оценителните комисии на 

проектите на ЮЛНЦ в обществена полза през годините, показват, че на лица 

работещи на най-различни длъжности и имащи разнообразни правомощия в 

отделните министерства, които по закон следва да излъчат свои 

представители в комисията, се възлагат непривични и нетипични 

задължения, свързани с оценката на обществената значимост на проектите 

на ЮЛНЦ в обществена полза. Така например сред членовете на комисията, 

оценявала обществената значимост на проектите на ЮЛНЦ в обществена 

полза през 2008 година има лица, изпълняващи следните длъжности в 

своите ведомства - директор на дирекция “Финансово стопански дейности и 

управление на собствеността”, началник на отдел в дирекция “Държавна 

собственост и инвестиционна политика”, главен юрисконсулт в дирекция 

“Бюджет и административни дейности”, главен експерт в дирекция “Бюджет 

и счетоводство” и други държавни служители, които може никога да не са 

работили в тази сфера или само да са чували преди това за 

общественозначими проекти, за неправителствени организации или за 

общественополезни организации и изведнъж те трябва да изразят волята на 

държавата по отношение на това кои 20-25 организации от всички 

кандидатствали приблизително 200 организации са представили най-

значимите за обществото ни проекти, които заслужават да бъдат 

финансирани от бюджета и така да станат основните изразители на 

държавна политика по отношение на НПО в България. Работата на една 

такава комисия е допълнително затруднена от факта, че нейните членове 

трябва да извършват задълженията си извън работно време, защото 

участието им в нея не ги освобождава от задълженията им по служебните им 

правоотношения. Освен това липсва мотивация, поради факта, че това 

участие не се заплаща. 
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2.3. Констатирани проблеми 

Проведените анализи, изследвания и проучвания, резултатите от които 

бяха изложени дотук, дават основание да се направят изводи за 

съществуването на няколко основни групи проблеми в механизмите за 

финансиране на неправителствени организации от държавния бюджет, 

прилагани в България днес: 

- проблеми на стратегическо ниво; 

- проблеми на институционално ниво; 

- проблеми на регулаторно ниво. 

Проблемите на стратегическо ниво са ключови защото се отнасят до 

задаването на насоките, приоритизирането и планирането на дейността на 

системата. 

Институционалните проблеми са водещи защото се отнасят до подходите 

за операционализация на зададените насоки, приоритети и планове пред 

системата, засягат начина на нейното функциониране и имат пряко 

отражения върху ефектите от нейното действие.  

Проблемите на регулаторно ниво са основополагащи. Те се отнасят до 

нормативното измерение, до зададените от държавата правила, които имат 

за цел да обезпечат ефективността на системата чрез предлагане на 

подходящата правна рамка за нейната дейност.  

2.3.1. Проблеми на системно ниво 

1. Действащата система не позволява да се постигне максимален ефект 

от политиката на финансиране на НПО от държавата в периода от 1989 г. до 

днес.  

2. Необходима е промяна в стратегическия фокус на действащата 

система за контрол на бюджетните средства, който от проследяването на 
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формалното финансово изпълнение на проектите следва да се пренасочи към 

наблюдение и оценка на постигането на резултатите от тях. 

2.3.2. Проблеми на институционално ниво 

Липсва уредена институционална рамка с ясно регламентирани права и 

отговорности на участниците в процеса по предоставяне, мониторинг и 

отчитане на средствата от държавния бюджет, предоставяни на НПО. 

2.3.3. Проблеми на регулаторно ниво 

На базата на всичко изложено могат да бъдат направени следните 

препоръки: 

1. Да се прецени, доколко списъкът с организациите, които получават 

пряка субсидия не трябва да се сведе до по-малък брой, като за останалите 

остане възможността да кандидатстват за конкурсна субсидия;  

2. Да се създаде процедура за подаване и преглеждане на документи по 

допустимост, за критерии, на които проектите трябва да отговарят по 

същество, която да е уредена в нормативен акт, публикуван по съответния 

ред; 

3. В процедурата да не се предвиждат норми, които противоречат на 

нормативни актове с по-висока правна сила; 

4. Да се помисли за възможност не само за подаване на документи по 

електронен път, но и за оценяване на проектите по електронен път, ако е 

възможно по този начин да се изведат и приложат критериите. Така ще се 

избегне всякакъв субективизъм в оценяването на проектите; 

5. Да се предвиди въвеждането на консолидирана система за измерване 

на реалните, практическите резултати от реализираните проекти, разбирани 

като проведени политики, и интервенции в развитието на обществените 
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отношения, целящи разрешаването на конкретни проблеми като се поставян 

ясни и измерими индикатори за това. 

Анализът на горните факти показва, че е налице е необходимост от по-

сериозно въвеждане на конкурсния принцип при прякото бюджетно 

финансиране на НПО, което означава увеличаване на размера на резерва от 

бюджетни средства за проекти на ЮЛНЦ в обществена полза, за сметка на 

размера на средствата, отпускани като преки субсидии на неправителствени 

организации у нас. Анализът на досегашната практика на разпределяне на 

конкурсните бюджетни субсидии за юридически лица с нестопанска цел в 

обществена полза сочи, че е необходимо създаването на друг механизъм,  

различно като структура и функции, което да гарантира спазването на 

принципите за прозрачност и отчетност при финансирането на НПО от 

държавния бюджет. 

 

ІІІ. ВАРИАНТИ НА ДЕЙСТВИЕ 

3.1. Вариант 0 

Нулевият вариант, наричан още базисен, вариант означава да не се 

предприемат никакви действия. При него се изхожда от презумпцията, че 

предвид спецификите на средата, каквито са например наличието на трайно 

установени демократични традиции и механизми, пълноценно и 

последователно спазване на принципите на правовата държава и 

върховенство на закона, когато проблемите възникват на ниво основа 

държавно управление би било най-добре засегнатите от тях обществени 

отношения да се оставят да се регулират сами – от самата демократична 

система, т.е. да се предположи, че проблемите биха се саморазрешили без 

каквато и да е регулативна намеса. Този вариант, наричан още „Не прави 

нищо”1 може да бъде предпочетен и в случаите когато има достатъчно 

                                                           
1 Do Nothing Option (от англ.) 
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доказателства, че проблемът не е свързан с липсата на въведени мерки по 

регулиране, а по-скоро с лошо правоприлагане или недостатъчна степан на 

постигане на целите, поставени пред тях. Този вариант е задължителен за 

анализиране и предвид основните тенденции за намаляване и оптимизиране 

на нормативната среда, новите европейски подходи на смарт регулирането и 

по-доброто законодателство и принципът „Колкото по-малко, толкова 

повече”2, който действа в правото на ЕС.  

 

3.2. Вариант 1 

Управлението на финансовия резерв може да бъде възложено на една 

или няколко неправителствени организации - експерти в оценката на 

проекти. Упреците към този избор биха били основно свързани с 

конкуренцията между организациите и постоянния въпрос защо точно тази 

организация или коалиция от организации, като една от нас трябва да 

разпределя държавни пари, може би защото е свързана с държавата или има 

някакви корупционни механизми и т.н. 

 

3.3. Вариант 2 

Един от възможните компромисни варианти в случая би било 

възлагането на оценката на проектите на ЮЛНЦ в обществена полза на 

структура или организация, която е междинна и стои по своята правна и 

организационна същност по средата между държавата и неправителствения 

сектор.  

Такъв тип организация, съществуваща в момента в България е 

Националният дарителски фонд "13 века България”. Предимствата на Фонда 

пред останалите неправителствени организации са следните: 

                                                           
2 Less is more (от англ.) 
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1. Той има нестопански характер и представлява юридическо лице със 

седалище София, създадено със самостоятелен закон. Основните му мисия и 

цели са да организира и подпомага дарителска дейност, извършвана от 

български и чуждестранни физически и юридически лица в подкрепа на 

образованието, науката, културата, възстановяването и опазването на 

исторически и културни ценности, здравеопазването и други социални сфери.  

2. Фондът притежава необходимия капацитет. Фондът има опит и 

експертиза при администрирането на проекти и разпореждането с финансови 

средства,  заради което е създаден. 

3. Фондът по своята структура и управление може да служи като гарант 

за спазване на принципите на прозрачност и отчетност. Фондът има за 

върховен орган управителен съвет, който се състои от девет членове, като в 

него членове по право са министърът на културата, министърът на 

здравеопазването, министърът на образованието и науката и министърът на 

труда и социалната политика, като по предложение на Министър-

председателя, Министерският съвет избира един от тях за председател на 

управителния съвет.  

В Закона за Националния дарителски фонд "13 века България" има 

разписана много стриктна и ясна процедура за начина, по който този орган 

функционира, вземането на решенията, разходването на имуществото на 

фонда и т.н. 

Това представляват достатъчно солидни законови гаранции, че ако 

държавата реши да промени начина на управление на финансовия резерв от 

бюджетни средства за финансиране на общественозначими проекти на 

ЮЛНЦ в обществена полза, Националния дарителски фонд "13 века 

България" би бил достатъчно подходяща организация, която би могла да 

проведе цялата процедура по оценка, отпускане на средствата, мониторинг и 

отчитане на проектите при спазване на принципите на прозрачност и 

http://www.ngogrants.bg/


 

ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО 

         R I A.B G 

 

Проект„ДОБРАТА ПРАВНА И ФИНАНСОВА РАМКА НА НПО – КЛЮЧОВА ПРЕДПОСТАВКА ЗА ТЯХНАТА ПРОЗРАЧНОСТ 

И ЛЕГИТИМНОСТ” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия 

механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.  

(http://www.ngogrants.bg) 

 

отчетност при финансирането на общественополезните организации в 

България. 

 

3.4. Вариант 3 

Друг възможен вариант за промяна на механизма на конкурсното 

бюджетно финансиране за ЮЛНЦ в обществена полза у нас е създаването на 

нова държавна институция – агенция, център или фонд, която да има като 

основна задача организирането и провеждането на ежегодния конкурс за 

финансиране на общественозначими проекти на ЮЛНЦ в обществена полза 

от държавния бюджет. 

Учредяването и начините на управление и функциониране на една 

такава структура биха могли да следват модела, използван при създаването 

на Центъра "Фонд за лечение на деца" например. Център "Фонд за лечение 

на деца" е създаден с Постановление на Министерски съвет № 280 от 18 

октомври 2004 г. като юридическо лице по чл. 60 от Закона за 

администрацията към министъра на здравеопазването с основната задача да 

осъществява дейност по организационно и финансово подпомагане на 

български граждани на възраст до 18 години. Финансирането на дейностите 

му се извършва до размера на средствата по бюджета на центъра за 

съответната година, като освен от държавния бюджет центърът може да 

формира приходи и от дарения, помощи и други източници. Общата 

численост на персонала на центъра е 3 лица, в това число и директор, който 

се назначава от министъра на здравеопазването. Към центъра функционира 

Обществен съвет, състоящ се от 11 членове, които се избират от Министерския 

съвет по предложение на министъра на здравеопазването и които са 

изтъкнати медицински специалисти и представители на обществеността. 

Общественият съвет функционира като оценителна комисия, която изработва 

принципи и правила за набиране и разходване на средства от центъра, 

организира и провежда дейности за набиране на финансови средства за 
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осъществяване дейността на центъра, разглежда молби на граждани и взема 

решение за всеки конкретен случай, като определя размера на отпусканата 

парична сума. 

Управлението и начините на вземане на решения в една бъдеща 

държавна структура, отговорна за разпределянето на бюджетните субсидии 

на конкурсен принцип за ЮЛНЦ в обществена полза би могло да бъде 

организирано и по подобие на създадения по силата на Закона за закрила и 

развитие на културата Национален фонд "Култура", който е самостоятелно 

юридическо лице към министъра на културата и има за основна цел да 

подпомага развитието на културата, като набира, управлява и разходва 

средства, предназначени за провеждане на националната политика в 

областта на културата.  

Органите на фонда са управителен съвет и изпълнителен директор. 

Управителният съвет се състои от председател и 10 членове и включва по 

един представител на Министерството на културата, на Министерството на 

финансите и на Националното сдружение на общините в Република 

България, а останалите членове се назначават по предложения на 

творческите съсловни организации, на академичните институции в областта 

на културата, на организациите с нестопанска цел в областта на културата и 

на културни дейци. Членовете на управителния съвет се назначават със 

заповед на министъра на културата за срок две години.  

Едно от основните правомощия на управителния съвет на Национален 

фонд "Култура" е да взема решения за провеждане на конкурси за 

финансиране на културни инициативи, целеви програми, творчески проекти 

и други. Средствата от фонда се разходват на конкурсен принцип предимно 

за проекти и програми, които са от значение за създаване, съхраняване и 

разпространение на произведения на изкуството и културата. Те се 

предоставят след провеждане на конкурс при условия и по ред, определени от 

министъра на културата. За получаване на средства от фонда могат да 
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кандидатстват всякакви културни организации, включително и организации 

с нестопанска цел, както и отделни културни дейци.  

Използвайки описаните по-горе модели, в рамките на настоящото 

разрешение би могло да се предложи учредяването примерно на Национален 

център “Фонд за НПО”, създаден с постановление на Министерски съвет на 

основание чл. 60 от Закона за администрацията като юридическо лице на 

подчинение на Министерски съвет, който да има като основна задача 

осъществяването на дейност по организационно и финансово подпомагане на 

българските общественополезни организации.  

Финансирането на дейностите на Националния център ще се извършва 

в рамките на предвидения финансов резерв от средства по Закона за 

държавния бюджет за съответната година, с възможност Центърът да 

формира приходи и от дарения, помощи и други източници. Общата 

численост на неговия персонал би могла да е до 3 лица, в това число 

изпълнителен директор, който се назначава от Министър-председателя. 

Органите на Националния център би могло да са управителен съвет и 

изпълнителен директор. Управителният съвет може да се състои например от 

до 5 членове и да включва по един представител на основните държавни 

органи, чиито представители участваха и в досегашните комисии за 

разпределяне на конкурсната субсидия за ЮЛНЦ в обществена полза, като 

Министерството на правосъдието, Министерството на труда и социалната 

политика, Министерството на здравеопазването, Министерството на 

културата и Министерство на физическото възпитание и спорта, които да се 

избират от Министерския съвет по предложение на Министър-председателя. 

Основните задачи на Националния център “Фонд за НПО” биха могли 

да бъдат дефинирани по следния начин: 

- да изработва ежегодно принципи и правила за набиране и разходване 

на средства от Центъра, одобрявани от Министерски съвет; 
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- да организира и провежда дейности за набиране на финансови 

средства за осъществяване дейността на Центъра; 

- да организира провеждането на ежегодния конкурс за бюджетно 

субсидиране на общественозначими проекти на ЮЛНЦ в обществена полза, 

като определя правила и насоки и назначава комисия, която да отговаря за 

набирането на проекто предложенията, оценка, финансиране, мониторинг и 

отчитане на проектите. 

Съставът на оценителната комисия може да бъде определян ежегодно и 

да включва до 6 представители на обществеността, номинирани от самите 

организациите с нестопанска цел в обществена полза и назначавани от 

Министър-председателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за 

подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия 

механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност 

за съдържанието на документа се носи от Центъра за оценка на въздействието 

на законодателството и при никакви обстоятелства не може да се приема, че 

този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм 

на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за 

подкрепа на неправителствени организации в България. 
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