СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО
РАБОТНА ПРОГРАМА 2022 г.
Работната програма на Съвета за развитие на гражданското общество (СРГО) за 2022 г.
обхваща три приоритетни области на действие и задачи, определени в съответствие със
Закона за юридическите лица с нестопанска цел и Правилника за организацията и
дейността на Съвета.

I. Доброволчество, гражданско участие, диалог и партньорство
1.1 Подобряване на режима на доброволчеството.
Задачи: оценка на нуждите на доброволчеството, идентифициране на заинтересованите
страни, организиране на дискусионни форуми с цел създаване на рамка на за евентуално
бъдещ Закон за доброволчеството.
Срок: септември – октомври 2022 г.
1.2 Подобряване на диалога и създаване на работещи механизми между
гражданските организации и държавните институции.
Задачи: преглед на действащите консултативни механизми, разработване и предлагане
на работещи механизми (в това число чрез оптимизиране на броя на консултативните
съвети.
Срок: ноември – декември 2022 г.
1.3 Иницииране на процес по създаване на нова Стратегия за подкрепа на
развитието на гражданските организации в Република България.
Задачи: разработване на рамка и структуриране на процес в т.ч. и за анализ на
състоянието на гражданския сектор,
Срок: октомври – ноември 2022 г.

II. Финансиране на гражданския сектор
2.1 Подобряване на достъпа на гражданските организации до възможностите за
финансиране с публичен ресурс
Задачи: идентифициране и адресиране на проблемите по изключването на гражданските
организации като бенефициенти от ОП „Развитие на човешките ресурси“, както и от
оперативните програми или други схеми за финансиране за следващия програмен
период.
Срок: юли 2022 г.

2.2 Разработването на критерии, спрямо които да се извършва държавното
финансиране към граждански организации.
Срок: юли – септември 2022 г.
2.3 Определяне на приоритетите, според които да е разпределят средствата за
подкрепа на общественозначими проекти на юридически лица с нестопанска цел,
извършващи общественополезна дейност.
Срок: юли - септември 2022 г.

III. СРГО – платформа за комуникация
3.1 Позициониране на Съвета като платформа за комуникация за по-добър
тематичен диалог с широк кръг от граждански организации.
Задачи: разработване на механизъм за взаимодействие с граждански организации и
провеждане на обществено консултиране
Срок: май – юни 2022 г.
3.2 Създаване на механизми за ефективно споделяне на знания между гражданските
организации и институциите.
Задачи: разработване на концепция за създаване на портална интернет страница за
представяне работата на СРГО, провеждане на обществени консултации и обмен на
ресурсни материали на граждански организации и институции
Срок: ноември – декември 2022 г.

График за провеждане на заседанията на Съвета: два пъти месечно, всеки втори и
четвърти вторник от месеца.

