ПРОТОКОЛ

Днес, 11 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, Ива Таралежкова, Илияна
Николова, Красимира Величкова, Любомира Колчева, Любен Панов, Милена
Миланова, Райчин Рачев, Ралица Величкова, Мария Цанкова.
Дискусията продължи по темите, определени на срещата на 4 януари.
Първоначално бе възприето предложението на Ралица Величкова да се финализира
работата по Правилата и да се изчака правно становище по темата „сфери на дейност и
квоти“, но впоследствие тази тема отново бе дискутирана.
1. Записване на сфери на дейност и квоти в тях като предварително условие за
кандидатстване за членство в Съвета
Изразени бяха следните позиции:
-

-

-

-

Ако се запише „общественополезни сфери“, няма да има проблем. Не трябва да
стигаме до там да има примерно 14 члена на Съвета само от спортни федерации
например – Л. Панов
Не е ли по-добре да предложим теми в Правилата, преди да има правно
становище – И. Таралежкова
В ал. 7 на чл. 4 можем да предложим варианти, а впоследствие МС да го
финализира – В. Тодоров
Когато се изработваше законът, ние по някакъв начин уточнихме сферите. Но
после имаше намеса в чл. 38, за да стане по-ясно кои са в обществена полза. Ако
има сфери, те да бъдат по чл. 38, тогава имаме законов критерий. В закона има
изброяване и, тъй като не е изчерпателно, се предвижда „и други“ за специални
организации по други закони. Ако останем в обхвата на чл. 38, няма да има
нарушение на законосъобразността – А. Славов
Имаме ли право да определяме квоти? – Л. Колчева
Аз не виждам пречка. Ако няма квоти, това означава, че някой трябва да
определя, че някой е работил в полза на обществото. Аргументите защо трябва
да има сфери е заради представителността – А. Славов
Ролята на квотите е да има гарантирано място в Съвета – Л. Панов
Аз свързвам това с разпределението на средствата от страна на Съвета. Ако няма
разнообразни сектори, как ще се разпределят средствата – В. Кавръкова
Няма друг начин да се гарантира представителност – К. Величкова
Няма юридическа логика за групи и квоти. Подходящият вариант е в
Правилника да се предвидят експертни комисии към Съвета – Б. Гяурова
Нашата работа надгражда закона, да се отправи въпрос към правната дирекция
дали може да има квоти към сферите – Л. Панов

ГЛАСУВАНЕ по темата – с мнозинство 9 на 6 гласа бе прието да се запишат сфери
и квоти.
2. Дискусия по текста на правилата / с уточнението на Р. Величкова, че може да
бъдат инкорпорирани в Правилника/
-

-

-

-

-

В ал. 2 на чл. 4 да се посочи избраната от кандидата сфера – Л. Колчева и Ал.
Кашъмов
В ал. 3 на чл. 4 и в следващата алинея да се смени „докаже“ с „покаже“ и
„доказване“ с „показване“ – Ал. Кашъмов – СЪГЛАСИЕ, Л. Панов ще подготви
варианта с променените текстове.
Следвайки волята на законодателя, трябва да предвидим квота и за „други“,
нямаме мандат и правно основание да даваме приоритет на някоя сфера, затова
квотите трябва да са 3-3-3-3-2 – Ал. Кашъмов
Ако тези сфери са определени със закон, значи имаме и хибридни организации,
определени с друг закон – примерно синдикални, БЧК, която е квазидържавна –
тях пускаме ли ги? Мисля, че мястото им не е в Съвета. При читалищата е поясно, макар и те да са по специален закон – А. Славов
Те не са в обществена полза, ако не са се регистрирали – Л. Панов
Ами камарите? Те са в обществена полза – К. Величкова
Няма как да избягаме от работодателските организации, защото те имат
Асоциация – А. Славов
Номинацията да може да е само в една сфера – Ал. Кашъмов – одобрено
РЕШЕНИЕ
Ако в заявлението липсва сфера или е посочена повече от една, номинирането да
отпада – Л. Панов
Да се изброят видовете документи – А. Славов
В заявлението трябва да има отбелязване и на сферата, в която се определя
организацията - Р. Величкова
Дали тук да се декларира членство в организация – Л. Колчева
Това ще се запише в Правилника, както и разпределението на парите – Л. Панов
Когато се стигне до Правилника, трябва да се развие текста от закона, който
казва, че членовете на Съвета не получават пари и че свързаните с тях лица не
получават финансиране – Р. Величкова
Когато има организации, членуващи в мрежи, или мрежи, членуващи в мрежи,
как стои въпросът за свързаността? – И. Таралежкова
Може би Търговският закон и данъчните закони трябва да се видят за
дефиниция за свързаност, която е дал законодателят – Ал. Кашъмов
За предвидена възможност за възражения – 2 типа, един за мястото, на което ти
си класиран, друг когато трета организация възразява.

Р. Величкова информира, че от ДАЕУ са отговорили, че не могат да осигурят
възможност за електронно гласуване.
- Може ли да има електронен вариант на бланката на заявлението – Л. Панов
- В чл. 10 ал 1 – да се задължи гражданската организация да се информира от сайта на
НПО и от това да произтече задължение да излъчи член не създава достатъчно

гаранция – А. Славов – РЕШЕНИЕ – срокът да тече само спрямо датата на
публикацията на сайта strategy.
- Л. Колчева постави въпроса за конфиденциалността, за ангажимента на членовете на
комисията по избора да не изнасят информация кой за кого е гласувал.
- К. Величкова повдигна въпроса за неяснотите около новия регистър и сроковете,
заявени от Агенцията по вписванията. Предложи да се изготви писмо от работната
група до институцията с искане на пояснения. Според Б. Гяурова работната група няма
мандат за подобно питане. РЕШЕНО бе на следващото заседание на 17 януари да бъде
обсъден проект на текст на писмо до Агенцията, който ще подготви А. Славов.

