ПРОТОКОЛ

Днес, 15 декември 2017 г., се проведе среща между представители на граждански
организации и представители на дирекция „Модернизация на администрацията“ във
връзка с подготовката на Правилник за организацията и дейността на Съвета за
развитие на гражданското общество и на Правила за избор на членове на съвета.
На срещата присъстваха:
Михаил Бояджиев, Павел Савов, Биляна Гяурова-Вегертседер, Любен Панов, Илияна
Николова, Валентин Тодоров, Милена Миланова, Райчин Рачев, Адриана Стоименова,
Тома Белев, Веселина Кавръкова, Димитър Канариев, Ива Таралежкова, Красимира
Величкова, Атанас Славов, Любомира Колчева, Ралица Величкова, Мария Цанкова.
По време на срещата бяха обсъдени процедурни въпроси и въпроси по същество.
По процедурните въпроси бе постигнато съгласие, че:
1. Заседания на работната група /РГ/ в присъствен формат ще има на 22.12. 2017,
04.01 и 11.01.2018 г. По предварителна прогноза заключителната среща на РГ
ще се проведе на 25.01.2018 г.
2. Заседания на РГ ще се провеждат при обикновен кворум – 50% плюс 1.
Решенията по време на заседанията ще бъдат вземани с обикновено мнозинство
от присъстващите. Окончателните решения ще бъдат взети с мнозинство 50%
плюс 1 от състава на цялата група.
3. РГ няма да се разделя на формати „изработване на Правила за избор на Съвета“
и „изработване на правилник за дейността на Съвета“, няма да излъчва от
състава си по-малоброен екип за подготовка на проекти за решения. Решенията
ще се изработват последователно и с участието на всички.
4. „Продуктите“ на работната група ще имат двуетапен процес на консултиране,
който включва:
- изпращане на проекти на изработените правила и
правилник за
консултиране с участниците в срещата на 11 декември 2017 г. ( за излъчване
на членове на работната група.), преди приемането им в окончателен вариант
от работната група;
- обществено консултиране по реда на Закона за нормативните актове.
Бяха направени предложения за търсене на възможност за провеждане на заседанията
дистанционно, чрез онлайн връзка. Преобладаващото мнение бе, че времето за работа
на РГ е ограничено и няма ефективна възможност решенията й да бъдат изготвени по
този начин.
В хода на обсъжданията по същество бяха дискутирани предложенията от проекта на
Любен Панов „Правила за избор на членове на Съвет за развитието на гражданското
общество“. Авторът обясни генезиса на своя проект – за основа са заимствани
правилата на Обществения съвет към Парламента и в тях са заложени изискванията на
Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Бе постигнато съгласие, че:
1. Министерският съвет отправя публична покана за участие в избора на членове
на Съвета и за участие в състава на Съвета на Портала за обществени
консултации. Поканата се публикува и на Информационния портал на
неправителствените организации.
2. Заявлението за участие с придружаващите го документи се подава в срок 15
работни дни от публикуването на поканата.
3. Заявление за участие в избора на състав на Съвет, номинации и кандидатури за
състава на Съвета се подават само от юридически лица с нестопанска цел в
обществена полза. Проверката за регистрация „в обществена полза“ се извършва
служебно от администрацията на МС.
4. Придружаващи документи за извършване на предварителната регистрация са
заявление по образец и документ за актуално състояние.
5. Заявленията се подават само по електронен път до конкретно посочен адрес в
администрацията на МС.
Определени бяха теми за следващото заседание на РГ на 22.12.2017 г.:
Как ще се извършва номинирането на организации – кандидати за членове на съвета;
Как ще се извърши изборът на членовете на съвета.
Във връзка с темите на следващото заседание, бяха поставени и следните въпроси за
размисъл:
-

Правила за избора на кандидати
Допустимо ли е при избора да има организации с различна тежест, по какви
критерии
Ще бъде ли предвидена тематична структура на бъдещия Съвет, по какви
критерии
Ще бъде ли допускано номиниране на кандидати от група организации.

До срещата на 22.12.2017 г. членовете на работната група ще могат да правят
коментари и предложения за темите на следващото заседание по проекта на правила,
предложен от Любен Панов, използвайки приложението google.docx
В хода на дискусията допълнително бяха поставени следните въпроси:
-

-

-

В Правилата да се запише, че Съветът ще работи чрез изградена електронна
платформа. Чрез нея ще се осъществяват и бъдещите /след първия/ избори на
състав на Съвета.
Публичната покана за участие в гласуването и в избора на Съвета да бъде
изпратена на националните телевизии за по-широка информираност, публичност
и прозрачност.
Да се вземе становището на дирекция „Правна“ към МС по отношение на
възможността, правилата за избор да залегнат в Правилника за организация и
дейността на СРГО. Бяха изразени аргументи, че систематичното място на
процедурата за избор на членове на съвета е в правилника, който урежда
неговата организация на работа, функции и състав.

