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ДО  
Г-ЖА АЛЕКСАНДРА РАДЕВСКА 
МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА 
 
 

 

СТАНОВИЩЕ 
относно 

проект на закон за доброволчеството 

  

 

Уважаема г-жа Радевска, 

 

Институтът за пазарна икономика следи законодателните инициативи на изпълнителната власт 
и се стреми да участва активно в обществените обсъждания с мотивирани становища. В тази 
връзка, бихме искали, преди да представим нашето мнение, да поставим следните въпроси 
пред вносителя на проекта с цел информиране на участващите в дебата, а именно: 

 

1) Какъв проблем се решава с предложения законопроект? 

Регулирането на конкретни обществени отношения не трябва по никакъв начин да е цел на 
законодателна намеса, пък дори и да става въпрос за „установени обществени отношения, 
свързани с осъществяването на доброволчество”. 

Очакваме от вносителя посочването на конкретни проблеми, които се адресират с 
предложения проект – описани и по възможност оценени като честота. Дори и качествени 
експертни оценки на проблема биха били достатъчни за първоначална преценка дали един 
закон е начинът за тяхното решаване или има и други подходи – по-гъвкави (информационни 
кампании, обучения и др.). 

 

2) Какви алтернативи са разгледани от вносителя за решаването на идентифицирания 
проблем, свързан с доброволчеството в България? 
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Искрено вярваме, че има повече от една алтернатива за всеки проблем и приемането на 
нормативен акт едва ли е сред най-ефективните. Прилагането на законодателството в 
България, за съжаление, не е на високо ниво по ред причини и това е основен аргумент за 
разглеждането на варианти за действие при наличието на ясен проблем, които са различни от 
просто приемане на нов закон. 

 

3) Бихме искали да получим информация за оценката, направено от вносителя на 
очакваните разходи и най-вече ползи от приемането на предложения законопроект. 
Той предвижда конкретни задължения за доброволческите организации, които 
пораждат разходи за тях и трябва да се имат предвид при общественото обсъждане. 

4) Бихме искали да получим ясна информация защо „Очакваните резултати от 
приемането на законопроекта са насърчаване на доброволческите дейности, които 
да отговорят на потребностите на обществото.” Така посочено, очакването не е 
подкрепено с факти или поне пояснение, което да убеди заинтересованите страни, че е 
единствено възможен резултат. 

5) Бихме искали да получим информация за практиката на страните в ЕС по отношение на 
регулирането на доброволческата дейност. Сравнителният анализ със сигурност ще 
очертае добрите практики и ще позволи избягването на грешки, което трябва да е цел 
на всяко законодателно усилие. 

 

Вярваме, че търсената от нас информация отговаря на минималните изисквания за 
провеждането на обществено обсъждане и тя ще бъде предоставена и публикувана на 
страницата на ММС преди приключване на консултацията. 

Нещо повече, отговорите по поставените от нас въпроси ще информират и народните 
представители, които ще трябва да разгледат проекта, като едновременно с това той ще 
изпълни и изискванията на чл. 28 от закона за нормативните актове: 
 

Чл. 28. (1) Проектът на нормативен акт заедно с мотивите, съответно доклада към него, се 
внася за обсъждане и приемане от компетентния орган. 
(2) Мотивите, съответно докладът, съдържат: 
1. причините, които налагат приемането; 
2. целите, които се поставят; 
3. финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба; 
4. очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива; 
5. анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. 
(3) Проект на нормативен акт, към който не са приложени мотиви, съответно доклад, 
съгласно изискванията по ал. 2, не се обсъжда от компетентния орган. 

 

 Оставаме на разположение за дискусии и коментари и ще се радваме да получим информация 
за планираното публично обсъждане. 

 
С уважение,  
 
Светла Костадинова  
изпълнителен директор 
Институт за пазарна икономика 
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