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Изх. No 18/13.12.2021 г. 

ДО 

 

Г-Н НИКОЛА МИНЧЕВ, 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 47-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ 

 

Г-ЖА ЛЕНА БОРИСЛАВОВА, 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА 

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА 47-ТО НС 

 

 

СТАНОВИЩЕ ОТ БЪЛГАРСКИЯ ДАРИТЕЛСКИ ФОРУМ 

 

 УВАЖАЕМИ Г-Н МИНЧЕВ, 

 УВАЖАЕМА Г-ЖО БОРИСЛАВОВА, 

 

Обръщам се към Вас от името на сдружение „Български дарителски форум“ (БДФ), което 

обединява големите дарители в нашата страна – компании и фондации, от 2004 г. насам. През 

годините БДФ се утвърди като един от основните посланици на стандартите за добро 

управление на дарителски политики и програми, в т.ч. и при прилагането на принципите за 

прозрачност, отчетност и устойчивост на ефекта от дарителските инвестиции. БДФ работи 

системно за насърчаване на дарителството в подкрепа на различни социални групи и каузи или 

хора, които се нуждаят от средства за спешно лечение в България и чужбина, както и пострадали 

при бедствия и аварии с национален и регионален мащаб. БДФ поддържа дарителската 

платформа DMS (съвместно с фондация „BCause -  в помощ на благотворителността“), партньор 

е в реализацията на кампании, чрез които се набират средства за значими обществени каузи от 

индивидуални и институционални дарители. Членовете на БДФ даряват от години за решаване 

на проблеми и развитие на обществото.  

Следим внимателно законодателната дейност в Народното събрание, както и реда за 

неговата работа. Ето защо се обръщаме към Вас със следните предложения. 

 

1. Запазване уредбата на работата на Комисия за прякото участие на гражданите 

и взаимодействието с гражданското общество 

Българският дарителски форум изразява подкрепа на сегашната уредба на Комисия за 

прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество, предвидена в чл. 

22 от ПОДНС. Обръщаме внимание на съществуващия Обществен съвет от представители на 
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гражданските организации, който да консултира комисията. Такъв Съвет съществуваше и в 44-

тото Народно събрание и той изигра ключова роля по възпиране на някои изключително спорни 

и проблемни законопроекти, както и предложения за приемане на някои добри и градивни 

предложения. Следва да се запази неговата функция.  

 

2. Предложения за усъвършенстване на уредбата 

Наред с подкрепата си към уредбата на Комисията за прякото участие на гражданите, 

предлагаме и следното. 

В чл. 30, ал. 1 ПОДНС се създава ново изречение второ със следния текст: „Граждани могат 

да присъстват на заседанията на комисиите при спазване режима на достъп в Народното 

събрание и реда, установен в комисиите. Гражданите заявяват имената и единния си граждански 

номер на имейл адреса или телефона на съответната комисия преди началото на заседанието, 

на което искат да присъстват. Комисията незабавно регистрира постъпилите заявки и ги 

изпраща към служителите за издаване на пропуск на гражданите. Списъкът на присъствалите 

лица е неразделна част от протокола на заседанието.“  

Мотивите ни за предложенията ни са, че в момента организациите и гражданите търсят 

контакт с отделни депутати и е въпрос на добра воля да имат достъп до работата на Комисиите. 

Ако комисията или отделен депутат не подаде името на гражданина, на практика той няма 

достъп до работата на комисията.  Наред с това предлагаме и в чл. 22 да се създаде нова алинея 

7, в която да се предвиди изрично, че на интернет страницата на Народното събрание ще се 

създаде раздел за граждани, в който по достъпен и разбираем начин ще се разясни редът и 

начинът на достъп за граждани до заседанията на комисиите. По този начин ще има повече и 

по-добре структурирана и достъпна информация за механизма на достъп, което ще улесни 

взаимодействието на парламента с гражданите и гражданските организации. 

Положителна стъпка към качествено законодателстов би било и въвеждането на изискване 

предложенията на народните представители, направени между първо и второ четене на 

законопроект, да съдържат задължително оценка на въздействие на законодателството. В този 

смисъл, предлагаме нова алинея в чл. 70 от ПОДНС със следния текст: „ Когато законопроектът 

се внася от народен представител, предложението се публикува и на интернет страницата на 

Народното събрание в раздел „Обществени консултации”, където се поддържа информация за 

настоящи или проведени обществени консултации. Проектът се публикува заедно с мотивите и 
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предварителната оценка на въздействието.“ Така ще има по-добра обосновка на направените 

предложения и по-голяма яснота за евентуалното въздействие от предложените норми. 

Предлагаме промяна и в чл. 11 от Финансовите правила по бюджета на Народното събрание. 

По-специално, предлагаме изречение второ „Сумите се превеждат на народните представители 

по банков път въз основа на решение на парламентарните групи.“ да бъде прецизирано. В 

момента народните представители получават сериозни суми по собствените си сметки и често 

не заплащат експертизи, сътрудници, помещения или друго, както е посочено в разпоредбата. 

Следва тези разходи да се превеждат директно от Народното събрание чрез председателя и да 

има действително яснота за какви цели са разходвани, както и по-голяма прозрачност и 

проследимост. Така реално може да бъде проследена и работата на конкретния народен 

представител. Ако той не направи посочените разходи, те не следва да остават под формата на 

негово собствено допълнително възнаграждение. Също така, би било добре тази информация 

да е част от досието на отделния народен представител и да може всеки гражданин да проследи 

инициативите му. 

 

Уважаеми г-н Минчев, 

Уважаема г-жо Бориславова, 

Българският дарителски форум е на разположение за допълнително обсъждане, 

предложения и експертиза, като изразяваме искрената си надежда, че 47-тото Народно събрание 

ще работи по ясни и прозрачни правила, ще е отворено за гражданите и гражданското общество 

и ще се вслушва в неговия глас при взимане на разумни, конституционносъобразни и устойчиви 

решения, с които да урежда обществените отношения в Република България през следващите 4 

години.  

 

С уважение, 

 

 
 

Красимира Величкова, 

Директор 

Български дарителски форум 
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