
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА МОДЕЛ  

НА 

БЮДЖЕТНО ФИНАНСИРАНЕ 

НА  

НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ  

ОРГАНИЗАЦИИ 

В БЪЛГАРИЯ 

 

 

2015 г. 

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 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

Българската държава има традиции в подпомагането на неправителствените 

организации чрез предоставянето на финансови средства за тяхната дейност. 

Практиката на предоставяне на субсидии директно на нестопански организации е 

започнала далеч преди промените през 1989 г. у нас. Разликата между съвременното 

подпомагане и субсидиране на неправителствени организации и тогавашното е в 

съществувалата по онова време неяснота и липса на ясни критерии за това как се 

подбират получателите на такива средства, какво точно се преследва с предоставянето 

на финансиране от правителството на неговите опоненти от неправителствения сектор, 

, какви отношения съществуват между тези два сектора и каква е ползата за държавата 

от една страна и за гражданите и техните организации, от друга страна от подобно 

субсидиране. За принципи на добро партньорство, насърчаване развитието на 

демократичните ценности и гражданското общество или за аутсорсинг на услуги към 

неправителствените организации от държавата към онзи период трудно може да се 

говори. 

Днес финансирането на неправителствените организации в Европа се осъществява 

по много и различни форми, като се започне от преките субсидии, премине се през 

целевото финансиране на конкурсен/проектен принцип и се стигне до публичните 

търгове, обществените поръчки и т.н. В основата на всеки от подходите за финансиране 

стои ясната интервенционна логика, която съдържа в себе си отговор на въпросите 

защо, на кого и за какво се предоставят публичните средства. В случаите, когато 

финансирането е част от т.нар. основна нестопанска дейност на неправителствените 

организации ключови са въпросите относно това какво се преследва с предоставяното 

финансиране, какви са целите за които то се предоставя, спазването на принципите за 

прозрачност и отчетност на процесите по предоставяне на финансирането, на 

ефективност и ефикасност на програмите, проектите и дейностите, които се 

финансират и т.н. 

 

І. КОНКУРСНА СУБСИДИЯ 

В продължение на седем години подред в периода 2005 – 2011 г. в държавния 

бюджет на Република България се предвижда отделен резерв от финансови средства, от 

който се финансират общественозначими проекти на юридически лица с нестопанска 
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цел, определени за извършване на дейност в обществена полза, вписани в Централния 

регистър 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. 

В международната практика една от основните форми за финансиране на 

неправителствените организации е предоставянето на субсидии от държавния бюджет. 

Тенденциите, особено в страните от Европейския съюз 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 Европейския съюз. 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 и 

отпускането на средствата, мониторинга и отчитането на финансираните проекти на 

юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза. 
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ІІ. ПРЯКА СУБСИДИЯ  

През 2012 г. конкурсната субсидия беше премахната от Закона за държавния 

бюджет. Пряката неконкурсна субсидия за вечния и неотменен списък от 20 – 30 

организации, които задължително ежегодно получават финансиране от държавния 

бюджет остана, дори определена част от средствата от премахната конкурсна субсидия 

беше разпределена между „твърдите” получатели на бюджетни средства. Основните 

проблеми с тази държавна субсидия са няколко: 

- липса на ясни критерии за подбор на организациите – преки получатели на 

бюджетни средства; 

- липса на ясни цели, за постигането на които се предоставя тази субсидия; 

- липсата на ясни показатели и индикатори за ежегодно измерване на полезния 

ефект от дейността на тези организации; 

- липсата на ясен механизъм за следене на успеваемостта и санкциониране на 

получателите на такива средства при непостигане на целените резултати.  

Критериите, по които ежегодно се определя списъкът на организациите, 

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

дейността и отчетността им са абсолютно неясни и непрозрачни. Изводите за 

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 

общественоползните организации от държавния бюджет размерът й е започнал от 

798 800 лв., през 2009 г. е достигнал до 1 035 000 лв., след което е паднал до сегашния 

750 00 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, а през 2011 г. 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 

23 през 2011 г. 
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ІІІ. СРАВНИТЕЛНОПРАВНИ АСПЕКТИ 

Не е случайна тенденция на постоянно влошаване през последните години на 

финансовото състояние и оттам на устойчивостта на дейността на българските 

неправителствени организации. Според наскоро представеното издание на Индекса на 

устойчивост на гражданския сектор България за трета поредна година се намира в 

категорията „Развиваща се устойчивост”, а финансовата стабилност на сектора като 

цяло е с едни от най-слабите показатели1.  

Основният двигател на този проблем е липсата на каквато и да е концепция на 

последните български правителства по отношение на статута, дейността, 

възможностите за партньорство и виталността на сектора на неправителствените 

организации в България. Този извод се доказва от факта, че държави, които се намират 

в  коренно различно положение като геополитика и социално - икономическо развитие, 

като Македония и Албания и имат утвърдени политики на взаимодействие между 

правителството и гражданския сектор, неправителствените организации получават 

планирано и структурирано бюджетно финансиране, каквото у нас просто липсва. За 

държави, с които България трябва да се съизмерва като Естония, Хърватия, Унгария, 

Полша, Словакия и Румъния изобщо няма смисъл да се правят сравнения. В първите 

две от тях функционират независими фондации за развитие на третия сектор, които 

разпределят държавната субсидия сред неправителствените организации на национално 

ниво, а в останалите държави действа т.нар. механизма за 1%, който е почти непознат у 

нас. 

 

Македония 

Още през 2007 г. като част от усилията за развиване и стабилизиране на 

отношенията с Европейския съюз с крайна цел присъединяване към него македонското 

правителство приема стратегия за сътрудничество с гражданския сектор заедно с план 

за действие за осъществяването й след провеждането на широк и задълбочен процес на 

консултации. Основните цели на стратегията са участие на гражданския сектор в 

процеса на изработване на политиките, включване на гражданското общество в процеса 

на интегриране в ЕС, създаване на по-благоприятни условия за функционирането на 

гражданското общество, актуализиране и подсилване на правната рамка за подобряване 

                                                           
1 Източник: Индекс за устойчивост на НПО 2014 – България Август, 2015 г.  
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на условията за гражданското общество, установяване на междуинституционално и 

междусекторно сътрудничество. Този документ служи като основание за предоставяне 

на бюджетно финансиране на неправителствените организации в Македония. 

 

Албания 

През 2009 г. Албания приема Закон за организацията и работата на Агенция за 

подпомагане на гражданското общество, който предвижда създаването на публична 

структура за разпределяне на субсидии за неправителствените организации в страната, 

които се осигуряват от държавния бюджет. Предвижда се, че агенцията ще предоставя 

финансиране за дейности подпомагащи устойчивото развитие на гражданското 

общество и за създаването на благоприятни условия за граждански инициативи. Освен 

за организации, част от средствата на Агенцията ще отиват за граждани за изследвания, 

участие в международни събития и обучения и стипендии свързани с гражданското 

общество. Агенцията се управлява от надзорен съвет включващ представители на 

неправителствени организации и на държавата, като мнозинство имат първите. Още за 

първата година от създаването на агенцията са предвидени 1 милион долара субсидия 

за предоставяне на неправителствените организации. 

 

Естония 

През 2012 г. Естония приема Концепция за развитие на гражданското общество в 

Естония, която съдържа основните насоки за развитие на неправителствените 

организации и регламентира отношенията на равноправно партньорство между 

държавата и неправителствените организации. Изрично в концепцията е 

регламентирано и основанието за предоставяне на бюджетно финансиране от 

държавата на неправителствените организации. Формите на предоставяне са най-

различни както като пряка бюджетна субсидия, така и като проектна субсидия в 

конкретни области, определени от правителството, при които организациите, 

опериращи в тези области могат да кандидатстват на конкурсен принцип. Основен 

институционализиран механизъм за предоставяне на целево финансиране предимно за 

изграждане на капацитет и устойчивост на неправителствените организации в Естония 

е създадената от правителството Национална фондация за гражданско общество. 

Проектите, които се финансират са насочени към насърчаване развитието на 
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гражданското общество, усъвършенстването на демократичните институции, 

установяване върховенството на закона у други. Подобни механизми съществуват и в 

държави като Хърватия и Унгария и са пример за това как правителствата на държави 

близки до България като социално-икономическо развитие третират 

неправителствените организации и възприемат партньорството със структурите на 

гражданското общество2.  

 

Негативни практики 

Съществуват и държави, в които предоставянето на финансиране от държавата за 

структурите на гражданското общество са не толкова за подпомагане на 

неправителствените организации, а по-скоро за управление на неправителствения 

сектор. В такива случаи държавното финансиране не само че може да послужи за 

облагодетелстване на конкретни неправителствени организации, но да подрони 

независимостта на гражданския сектор. През 2008 г. в Узбекистан е създаден 

правителствен фонд за подпомагане на гражданското общество, който обаче започва 

дейността си без правила за своята работа и без насоки за кандидатстване. Всички 

средства, които са разпределени в същата година отиват за група от 5 приближени на 

правителството неправителствени организации без провеждането на процедура по 

кандидатстване и конкурс. 

По сходен на горния начин, създаденият в Казахстан фонд за подкрепа на 

неправителствените организации, стартирал през 2003 г. е бил обект на сериозни 

критики защото повече от 5 години след създаването му все още не са били приети 

критерии и механизми за администриране на средствата и за начина на определяне на 

организациите, които следва да получат финансиране, което през 2009 г. е довело до 

това, че получилите финансиране неправителствени организации са включвали 

роднини или приятели на представители на правителството. Както показват практиките 

от тези две държави, липсата на ясни правила, които да уредят честни и безпристрастни 

процедури за предоставянето на държавните средства може да подкопае доверието в 

държавните фондове за финансиране на неправителствени организации. Изводът е, че 

правилата, регламентиращи процедурите за предоставяне на финансирането от 

                                                           
2 Източник: Български център за нестопанско право, http://bcnl.org/ 
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правителството следва да бъдат оповестяване преди фондовете да започнат своята 

дейност. 

 

Негативни практики от България 

Българският институт за стандартизация е една от неправителствените 

организации, която получава пряка ежегодна държавна субсидия по Закона за 

държавния бюджет. За годините 2009, 2010 и 2011 г. годишната субсидия, получена от 

централния бюджет от института е в размер на 1 074 000 лв. За 2012 и 2013 г. размерът 

на тази субсидия е увеличен на 1 105 000 лв. Така за целия петгодишен период 

Българският институт за стандартизация е получил като пряка неконкурсна бюджетна 

субсидия в размер на близо 5 500 000 лв. Предназначението на субсидията е посочвано 

почти с идентичен текст в ежегодните постановления за изпълнението на държавния 

бюджет на Република България и звучи по следния начин: 

„за дейности по административно и техническо обслужване на техническите 

комитети за стандартизация по прилагане на процедурата по обявяване на стандарти, 

по създаване и поддържане на база данни за стандарти и стандартизационни 

документи, по създаване и поддържане на фонд от национални, международни, 

европейски и чуждестранни национални стандарти и специализирана библиотека, по 

осъществяване обмен на стандарти и по създаване на система за оценяване на 

съответствието с изискванията на българските стандарти; за заплащане на членския 

внос в европейските и международните организации по стандартизация (CEN, 

CENELEC, ISO и IEC), в които Българският институт за стандартизация представлява 

Република България; за подпомагане изпълнението на всички дейности на Българския 

институт за стандартизация, свързани със задълженията му на пълноправен член в 

европейските (CEN и CENELEC) и в международните (ISO и IEC) организации по 

стандартизация. 

В рамките на предишния програмен период от края на 2009 г. Българският 

институт за стандартизация изпълнява 4 - годишен проект по Оперативна програма 

„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 - 2013, насочен 

към усъвършенстване на системата на стандартизация в България. Целта е да се 

подобри конкурентоспособността на българските предприятия в рамките на Общия 

европейски пазар. Проектът цели да насърчи българския бизнес за широко прилагане 
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на европейските и международни стандарти за подобряване на качеството и 

конкурентното им позициониране на външните пазари. Общият размер на 

безвъзмездната финансова помощ по проекта е 4 445 418 лв. Така общо в рамките на 

петгодишния период 2009 – 2013 г. тази неправителствена организация получава 

финансиране за своята същинска дейност от близо 10 000 000 лв., която е огромна за 

мащабите на българския неправителствен сектор. Не е ясно дали е била проведена 

демаркация между финансирането от държавния бюджет и това по оперативната 

програма, дали няма дублиране на дейности или двойно финансиране, как са засечени 

резултатите от паралелното изпълнение на дейностите, възложени по Закона за 

държавния бюджет и тези по проекта и т.н. 

   

ІV. ПРОБЛЕМИ ПРИ ПРЯКОТО СУБСИДИРАНЕ 

Проблемът с неконкурсната субсидия за неправителствените организации е 

основно свързан с факта, че за част от организациите, които я получават не е ясно по 

какви критерии са били избрани, кой е определил предназначението на субсидиите, 

които те получават, как и за какво точно разходват тези средства. 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. 

 

V. ПРОБЛЕМИ ПРИ КОНКУРСНОТО СУБСИДИРАНЕ  

През всичките години, в които в България съществува конкурсното бюджетно 

финансиране на организациите 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 
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Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел 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 въведени и Насоки за 

кандидатстване и Формуляр за кандидатстване, които бяха задължителни за всички 

организации, кандидатстващи за финансиране. 

Наблюдения от работата на членовете на оценителните комисии на проектите на 

юридическите лица с нестопанска цел 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 юридическите лица с нестопанска цел в 

обществена полза. Така например сред членовете на комисията, оценявала 

обществената значимост на проектите на юридическите лица с нестопанска цел в 

обществена полза през 2008 година имаше лица, изпълняващи следните длъжности в 

своите ведомства - Директор на Дирекция “Финансово стопански дейности и 

управление на собствеността”, Началник 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 
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неправителствените организации 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. 

 

VІ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА НОВ МОДЕЛ ЗА БЮДЖЕТНО ФИНАНСИРАНЕ 

НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ 

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

сериозно въвеждане на конкурсния принцип при прякото бюджетно финансиране на 

неправителствените организации, което означава увеличаване на размера на резерва от 

бюджетни средства за проекти на юридически лица с нестопанска цел в обществена 

полза, за сметка на размера на средствата, отпускани като преки субсидии на 

неправителствени организации у нас. Необходимо е и създаването на изцяло нов 

механизъм, с който се въвежда ясна и прозрачна интервенционна логика на 

предоставянето на преки субсидии за неправителствени организации в България, който 

включва: 

- критерии за подбор на организациите – преки получатели на бюджетни средства; 

- цели, за постигането на които се предоставя тази субсидия; 

- показатели и индикатори за ежегодно измерване на полезния ефект от дейността 

на тези организации; 

- правила за мониторинг и отчитане на резултатите и въздействието от дейността 

на организациите, получаващи преки субсидии; 

- правила относно санкционирането на получателите на такива средства при 

непостигане на целените резултати.  

Добрата практика на отделянето на финансов резерв за разпределяне на бюджетни 

субсидии за юридически лица с нестопанска цел в обществена полза следва да бъде 

възстановена като бъде предвиден нов модел, обезпечаващ успешното прилагане на 

принципите за прозрачност и отчетност при финансирането и отчитането на проектите. 

Анализът на съществувалата практика на разпределяне на конкурсните бюджетни 

субсидии за юридически лица с нестопанска цел в обществена полза показва, че и тук е 

необходимо създаването на друг механизъм за подбор на комисии или структура, която 
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би могла да работи пълноценно при оценката на проектите. Нужно е насърчаване на 

прилагането на принципите за прозрачност и отчетност при финансирането и 

отчитането на проектите, залагащо на въвеждането и предварителното публикуване на 

ясни формуляри и правила за кандидатстване, отчитане и оценяване на проектите на 

юридически лица с нестопанска цел в обществена полза. Наложително е създаването на 

изцяло ново и различно от съществувалото тяло, чиито членове следва да се рекрутират 

по максимално ясен и прозрачен за обществото начин. 

Управлението на един бъдещ фонд за финансиране на неправителствени 

организации може да бъде възложено на една или няколко неправителствени 

организации, притежаващи експертиза и опит в набирането, оценката, мониторинга и 

отчитането на проекти в областта на развитието на гражданското общество. Упреците 

към този подход 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, дали тя не е свързана с държавата или 

не е в конфликт на интереси или не е повод за корупция и т.н. 

Един от възможните компромисни варианти би било възлагането на управлението 

на един бъдещ бюджетен резерв от средства за финансиране на неправителствените 

организации на квази - неправителствена организация, т.е. структура, която е 

междинна и стои по своята правна и организационна същност по средата между 

държавата и неправителствения сектор. Пример за такъв тип организация, 

съществуваща в момента в България е Националният дарителски фонд "13 века 

България”. Той би могъл да се полза като структурата, чрез която да се реализира 

новият модел са бюджетно финансиране на неправителствените организации в 

България. Предимствата на една такава структура пред останалите неправителствени 

организации са следните: 

1. Той има нестопански и неправителствен характер, като 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.  
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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 стриктна и ясна процедура за начина, по който този 

орган функционира, вземането на решенията, разходването на имуществото на фонда и 

т.н. Всичко това представляват достатъчно солидни законови гаранции, че ако 

държавата реши да промени начина на управление на средствата за финансиране на 

общественозначими проекти на неправителствени организации, Националният 

Дарителски Фонд "13 Века България" или структура изградена по негов модел би била 

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 отчетност при финансирането на общественополезните 

организации в България. 

Безспорно, другият възможен вариант е създаването на нова държавна 

структура – агенция, център или фонд, с участието на представители на 

неправителствения сектор в нейното управление, която да има като основна задача 

организирането и провеждането на конкурсите  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 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.  
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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 кандидатстват всякакви културни 

организации, включително и организации с нестопанска цел, както и отделни културни 

дейци. 

 

ПРЕПОРЪКИ 

Бъдещата структура чрез която би се институционализирал новият модел за 

бюджетно финансиране на неправителствените организации в България би могла да се 

създаде с постановление на Министерски съвет на основание чл. 60 от Закона за 

администрацията като юридическо лице на подчинение на Министерски съвет, която да 

има като основна задача осъществяването на дейност по организационно и финансово 

подпомагане на българските неправителствените организации. Финансирането на 

дейностите на тази структура ще се извършва от Закона за държавния бюджет за 

съответната година, с възможността тя да формира приходи и от дарения, помощи и 

други източници. Органите на тази структура би могло да са управителен съвет и 

изпълнителен директор. Управителният съвет може да се състои например от равен 

брой представители на държавата и неправителствения сектор или от мнозинство на 

представителите на неправителствените организации, като например 5 представителя 

на основните държавни органи, които участваха в съществувалите преди комисии за 
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разпределяне на конкурсната субсидия за юридически лице с нестопанска цел 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 и 6 представителя неправителствените организации всички 

избрани по предложение, респективно по процедура на Министерския съвет. 

Основните задачи на една такава структура биха могли да се дефинират по 

следния начин: 

- да изработва ежегодно принципи и правила за набиране и разходване на средства 

за неправителствените организации от държавния бюджет; 

- да организира и провежда дейности за набиране на допълнителни финансови 

средства различни от бюджетните; 

- да организира провеждането на ежегодния конкурс за бюджетно субсидиране на 

проекти на неправителствени организации, като определя правила и насоки и назначава 

комисия, която да отговаря за набирането на проекто предложенията, оценка, 

финансиране, мониторинг и отчитане на проектите. 

Конкретните дейности и програми, за които ще се предоставят ежегодно 

бюджетни средства на неправителствени организации следва да е бъдат определяни въз 

основа на Стратегията за подкрепа на развитието на гражданските организации в 

Република България3, Визията за създаване на Механизъм за финансиране на 

гражданския сектор4 и годишните планове за изпълнение на стратегията. 

 

 

 

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. 

                                                           
3 Решение № 140 на Министерския съвет от 17 март 2014 г. 
4 Одобрена с Решение на Министерския съвет от 05 септември 2012 г. 
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