ПРОТОКОЛ

Днес, 4 януари 2018 г., се проведе среща на работната група, създадена със Заповед №
Р-3/03.01.2018 г. 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, Александър Кашъмов, Атанас Славов, Биляна ГяуроваВегертседер, Валентин Тодоров, Веселина Кавръкова, Димитър Канариев, Ива
Таралежкова, Илияна Николова, Красимира Величкова, Любомира Колчева, Любен
Панов, Милена Миланова, Михаил Бояджиев, Павел Савов, Райчин Рачев, Тома Белев,
Ралица Величкова.
В рамките на срещата се водеше дискусия по следните теми:
1. Да се предвидят ли в правилата като допълнително изискване сфери на дейност,
които да осъществяват организациите, които са номинирани за членове на
Съвета.
Дискусията по тази тема продължи от предишната среща. Бяха изразени следните
мнения:
-

-

-

Да се използват групите/сферите, които са формулирани в чл. 38 от ЗЮЛНЦ и да се
предвидят квоти по тези сфери за бъдещите членове на съвета – Л. Панов;
Да се изхожда от духа на закона и да се опитаме да дадем дефиниция на двете
понятия за които законът изисква 5 години опит – „подкрепа за развитието на
гражданското общество „ и „гражданско участие – Кр. Величкова;
Ако се изходи от целта на съвета - да спомага за развитие на политики за
гражданско участие, организации с такъв профил трябва да влезнат в него – И.
Таралежкова;
Да се предвидят след създаването на съвет на постоянно действащи комисии по
различни области – Б. Гяурова-Вегертседер

Бяха изразени различни мнения за целите на съвета, като това, че трябва да се мисли за
полезността на съвета, не само за широкото представителство в него; че не може
съветът да говори от името на гражданското общество; съветът не следва да се
превръща в рупор на конфликтите в гражданското общество, а трябва да има
разнообразие на представените в него организации.
По предложение на Р. Величкова се отложи вземането на решение по темата, за
да може то още да се премисли и за да се получат повече становища от юристи.
2. Избор на номинираните за членове организации чрез гласуване

-

Беше предложено да не могат да бъдат регистрирани за гласуване и в последствие
избирани за членове на Съвета сдружения членуващи в една и съща платформа,

-

която обединява в себе си множество сдружения, но не е регистрирана като
юридическо лице, както и сдружения участващи в едно и също юридическо лице –
Д. Канариев;
Бе изразено опасение от конфликт на интереси при номиниране за членове на
съвета на държавно финансирани НПО или при номиниране на членове на ОС към
КВНОЖГ при Парламента, би било конфликт на интереси допускането им до
участие в бъдещи проекти към СРГО – В. Тодоров.

По двете предложения бе коментирано, че не следва да се налагат такива
дискриминационни ограничения по отношение на правото на организации да избират и
да бъдат избирани за членове на съвета. Темата за финансирането ще се засегне в
правилата, които ще уреждат финансирането, което ще извършва Съвета за
обществено-полезни проекти на организации. Там следва да се предвиди
ограничението организации, получили бюджетно финансиране да не могат да
кандидатстват за финансиране към съвета.
Подробно бе дискутирано как ще се осъществи гласуването за номинираните
организации като мнозинството от групата се обедини върху следните РЕШЕНИЯ:
-

-

-

-

В срок от 5 работни дни от изтичане на крайния за подаване на заявления за
регистрация и за самономиниране на организации, АМС подготвя 2 списъка.
Единият включва всички организации, които са се регистрирали за участие, а
другият включва организациите които са номинирани и за които ще се гласува;
Списъците с организациите, които ще избират и ще бъдат избирани се публикуват
на Портала за обществени консултации и на Информационния портал за НПО
заедно с покана за гласуване и с избирателна листа (по образец);
Гласуването ще се извършва в рамките на 10 дни от публикуване на списъците и
поканата;
Гласуването ще се извършва чрез: попълване на избирателната листа и
изпращането й по електронен път до нарочно създаден електронен адрес.
Изпращането на избирателната листа се извършва от законния представител на
организацията от електронен адрес, който е бил заявен, че ще се ползва за
гласуване още със заявлението за регистрация;
В срок от 5 работни дни от приключване на гласуването се преброяват получените
гласове от комисия в АМС и се обявява класирането;
Към комисията в АМС ще бъдат включени наблюдатели;
В тридневен срок от публикуване на класирането ще могат да се правят възражения
пред комисията в АМС;
Протоколите от дейността на комисията ще се публикуват.

3. По критериите, на които да отговорят представителите, излъчени от
организациите, избрани за членове на съвета
В чл. 12 от проекта на правила, предложени от Л. Панов се съдържат изисквания към
представителите на организациите, които ще участват в съвета. След дискусия и
съобразяване на обстоятелството, че в ЗЮЛНЦ има изискване единствено по
отношение на критерии, на които трябва да отговорят организациите, които бъдат
избрани за членове на съвета, а не и за техните представители се взе РЕШЕНИЕ да не

се поставят изисквания спрямо физическите лица – представители на избраните за
членове на съвета организации.

4. За прекратяване на членство в Съвета
Мнозинството от групата се обедини около решението, че организация прекратява
участието си в съвета при прекратяването си като юридическо лице с нестопанска цел
или при подаване на заявление за доброволно оттегляне.
Коментира се, че организацията може да оттегля или заменя физическите лица, които я
представляват в Съвета.

Следващата среща на групата ще се проведе на 11 януари 2018 г. в зала „Партер“ в
сградата на Министерския съвет.
До следващата среща Р. Величкова ще подготви и изпрати на членовете на групата
проект на Правилата за избор на членове, съобразно взетите решения от мнозинството
на групата по време на трите присъствени срещи.

