ПРОТОКОЛ

Днес, 22 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:
Адриана Стоименова, Албена Симеонова, Александър Кашъмов, Атанас Славов,
Биляна Гяурова-Вегертседер, Валентин Тодоров, Димитър Канариев, Ива Таралежкова,
Илина Мутафчиева, Илияна Николова, Красимира Величкова, Любомира Колчева,
Любен Панов, Милена Миланова, Михаил Бояджиев, Павел Антонов, Павел Савов,
Райчин Рачев, Тома Белев, Ралица Величкова, Мария Цанкова. В срещата участва
директорът на ДМА на МС Красимир Божанов.
Дискусията продължи по темите, определени на срещата на 15 декември, по няколко
теми.
1. Номиниране на членове на Съвета за развитие на гражданското общество.
На обсъждане бе поставен въпросът дали да има тематизиране на изискванията за
номинация, дали определянето на тематични сфери, което е целесъобразно, е и
законосъобразно.
Изразени бяха различни позиции:
-

-

-

Няма проблем в записването на сфери, това допълва закона – Л. Панов
Със записването на сфери не се дерогират, а се конкретизират законовите
разпоредби – М. Миланова
Включването на тематични сфери отговаря на възприетия в Европа принцип, че
това, което подобрява условията, е позитивно – П. Антонов
Няма смисъл от записването на сфери, защото примерно в проекта са изпуснати
информационните технологии и електронизацията, а те допринасят за
развитието на гражданското общество. Каталогизирането винаги ще бъде
непълно, абсурдно е да се предлагат предварително ресори. Те трябва да се
определят след избора на Съвета, защото 14 души няма да могат да покрият
всички тематични сектори и ще трябва да си формират помощни комисии за
работа. Да не стесняваме сферата, това не допринася, а пречи. Да не се окаже, че
ще правим не един, а 14 избора – Р. Рачев
Да се съобразим с двата принципа – изчерпателно изброяване, или по-широк
формат. В състояние ли сме да изработим достатъчно изчерпателно списък на
сферите, в които ще се работи; ако са 14, форматът е стеснен – Б. Гяурова
Компромисен вариант би бил ако предлаганите 14 сфери просто тематично, по
близост на темите, се допълнят – В. Тодоров
С определянето на теми не ограничаваме, а разширяваме полето на закона,
хармонизирано със самия него /чл. 38, ал. 1/ - М. Бояджиев
Първоначалната логика при писането на закона включваше презумпцията, че
всички браншовите организации имат установено структурирано партньорство
със съответните институции. Но организациите за развитие на гражданското

-

общество нямат такова партньорство. При приемането на закона част от
текстовете на проекта отпаднаха. Въпросът е – дали трябва да запишем 10-15
дейности, има риск за законосъобразността и трябва да го имаме предвид. Но
едновременно е нужно някъде да се предвиди критерий, за да не се ограничава
участието, но и да не се блокира първоначалната идея на закона – А. Славов
Възможно е да се предвиди и „негативен“ вариант – ограничаване на броя на
представители от една сфера – Л. Панов
По предложение на Р. Величкова вземането на решение по темата бе отложено.

2. Етап номиниране на организация
По чл. 8 от проекта на Любен Панов – документи за номинация, както и по въпроса
дали да има единствено самономинация, или номиниране и от трети организации – бяха
изразени следните мнения:
-

Логиката на самономинацията е, че се заявява ангажираност и поемане на
отговорност – Л. Панов
Организациите се самономинират, защото преценяват, че тяхната дейност
отговаря на целите на Съвета – Б. Гяурова
Нормално е да има и номинации. Дори членовете на работната група бяха
избрани и чрез номиниране – това означава ли, че не са легитимни и
представителни – Р. Рачев

РЕШЕНИЕ НА МНОЗИНСТВОТО - организациите се самономинират за участие в
Съвета.
Потвърдено бе становището от 15.12, че срокът от 15 работни дни за подаване на
заявление е напълно достатъчен.
Водена бе дискусия за вида на заявлението, за необходимостта от писмена референция
за кандидатите, за нуждата от резюме на извършени дейности и за заявяване на планове
и цели на организациите. Изразени бяха мнения както за по-сложна, така и за опростена
доказателствена информация за дейността на организацията в заявлението.
-

-

Има смисъл да се опишат проектите, по които е работила организацията, за да
разберат гласуващите кого избират – А. Кашъмов
Чл. 38 от Закона е ясен, ако се представят 5 отчета /не за стопанска дейност/,
това е достатъчно – Т. Белев, подкрепен от А. Славов
Резюмето е нужно /кратко, 300-500 думи/, за да има убедителност на защитата
на номинацията и покриването на критериите на закона. Може да се предвиди
маркиране на целите и плановете – П. Антонов
Добре е организацията да опише опита си, за да докаже защо иска да бъде
избрана – И.Таралежкова

РЕШЕНИЕ НА МНОЗИНСТВОТО - резюмето става част от формуляра за заявяване на
участие при наличие на самономиниране.
По чл. 9 от проекта на Любен Панов надделя мнението, че не следва да има комисия от
наблюдатели, тъй като дейността на комисията по проверка на подадените заявления е
публична.

Ралица Величкова информира, че ще има комисия в АМС за следене на процеса на
кандидатстване и процеса на гласуване.
РЕШЕНИЕ НА МНОЗИНСТВОТО – да се предвиди 3-дневен срок за възражение при
случай на отхвърлена за участие организация.
За следващото заседание на 4 януари 2018 г. бе предвидено приключване на дискусията
и вземане на решение по въпроса за въвеждането на тематични сфери за участие в
Съвета.
Кр. Божанов информира, че ще се поиска становище на Правната дирекция на МС
относно вида и броя на нормативните актове, с които ще бъдат одобрени проектът на
правилник и на правила за избора на членове на Съвета.

