ПРОТОКОЛ

Днес, 11 декември 2017 г. от 10 до 12:00 часа в Гранитна зала на Министерски
съвет се проведе среща за избор на членове на работна група от представители на
граждански организации.
На срещата присъстваха 70 представители на граждански организации. Срещата се
водеше от г-н Красимир Божанов, директор на дирекция „Модернизация на
администрацията“ към МС и от г-жа Ива Таралежкова, председател на Форум
гражданско участие.

В началото на срещата г- н Божанов представи основните положения в Закона за
юридическите лица с нестопанска цел, свързани със създаването на Съвет за развитие
на гражданското общество (СРГО). Целта на срещата е да се излъчат представители,
които да формират състава на работна група. Работната група ще има две основни
задачи:
А) изработване на правила за избор на членове на Съвета, основавайки се на
регламентацията, предвидена в ЗЮЛНЦ ;
Б) изработване на проект на Правилник за организацията и дейността на Съвета.
Бе коментирано, че оптималният състав за функциониране на групата е до 10-15 лица.
При наличие на по-голям брой желаещи за участие в групата, бе предложено да се
гласува за кандидатите.
При избора на членове бе предложено да няма дискриминация на географски принцип,
т.е членовете на работната група да не са само от организации с местоположение в
София. За да се постигне по-широко географско представителство, бе предложено да
се използват съвременни информационни технологии.
Бяха направени предложения за критерии при избора на членове в работната група:








кандидатите да имат опит от извършването на подобен род дейност (пр. участие
в работни групи, разработване на нормативни актове и т.н);
да са професионалисти;
да имат морал;
да са представители на авторитетни граждански организации;
организациите, които представляват да са в обществена полза и да имат 5
години опит/дейности за развитието на гражданското общество;
препоръчително е сред кандидатите да има юристи;
препоръчително е сред кандидатите да има представители на мрежи.

На въпрос как ще се консултира продуктът, който произведе работната група, бе
решено, че ще има двуетапен процес на консултиране. Проектите на документи, които
ще разработи групата ще бъдат изпратени за консултация на участниците в днешната
срещата, след което получените коментари ще бъдат обсъдени в работната група. Сред
приключване на дейността на работната група, проектите на Правила и Правилник ще
бъдат поставени на обществено обсъждане на Портала за обществени консултации –
www.strategy.bg и ще им бъде изготвена оценка на въздействието.
Бе обсъдено, че работната група ще се създаде със заповед на министър- председателя
и че членовете й ще обсъдят правилата й на функциониране – пр. брой присъствени
срещи, мнозинства при вземане на решения и т.н. Администрацията на Министерски
съвет ще осъществява логистична и координационна подкрепа при дейността на
групата, както и ще участва със свои представители в нея.
Бе предложено срокът, за който се създава работната група да е 15 януари 2017 г.
Пристъпи се към номиниране и самономиниране на членове на работната група:
1. Валентин Тодоров от Балканското атонско сдружение се самономинира за член
на работната група;

2. Михаил Бояджиев от „Глобални библиотеки“ номинира:
 Калин Славов, „Прозрачност без граници“ (отказва номинация)
 Биляна Гяурова - Вегертседер, Български институт за правни
инициативи;
 Александър Кашъмов, Програма достъп до информация;
 Красимира Величкова, Български дарителски форум;
 Михаил Тачев, фондация „Св. Св. Кирил и Методий“ (отказва
номинация);
 Николай Дойнов, Съюз на народните читалища

3. Представител Българска асоциация за персонализирана медицина (БАПЕМЕД )
номинира:
 Милена Миланова от БАПЕМЕД

4. Стефан Христов, фондация „Граждани срещу бюрокрацията“ номинира:
 Любен Панов, Български център за нестопанско право
 Ива Таралежкова, Форум гражданско участие.

5. Павел Савов от Българска асоциация за реинтеграция и спорт (БАРИС) се
самономинира за член на работната група;
6. Веселина Кавръкова от WWF България, номинира:



Любомира Колчева от „Екообщност“.

7. Михаил Тачев, фондация „Св. Св. Кирил и Методий“ номинира:
 Михаил Бояджиев, фондация „Глобални библиотеки“

8. Павлина Филипова, фондация „Риск монитор“ номинира:


Ина Мутафчиева, Национален младежки форум

и препотвърди номинациите за:





Ива Таралежкова, Форум гражданско участие
Красимира Величкова, Български дарителски форум
Александър Кашъмов, Програма достъп до информация;
Надя Шабани или Любен Панов, Български център за нестопанско право

9. Илина Мутафчиева, Национален младежки форум номинира:
 Любомира Велчева, Национална мрежа на децата (отказва номинация);
 Павлина Филипова, фондация „Риск монитор“ (отказва номинация),
10. Десислава Велкова, институт Отворено общество – София номинира:
 Илияна Николова, фондация „Работилница за граждански инициативи“;
11. Биляна Гяурова - Вегертседер, Български институт за правни инициативи
номинира:
 Атанас Славов, Институт за пряка демокрация и ръководител на
работната група, изработила промените в Закона за юридическите лица с
нестопанска цел
12. Емилия Зафираки, сдружение „Кариера с кауза“ номинира:
 Веселина Кавръкова; WWF България.

13. Димитър Канариев, национална асоциация
самономира се за член на работната група;

„Българско

Черноморие“

14. Павел Антонов, Блулинк самономира се за член на работната група и номинира:
 Тома Белев, Асоциация на парковете в България;
15. Милен Стоянов, „Фондация за околна среда и земеделие“ номинира:
 Албена Симеонова, „Фондация за околна среда и земеделие“
16. Адриана Стоименова, Център за психологически изследвания самономира се за
член на работната група;
17. Райчин Рачев, фондация „Бъдеще 21 век" самономира се за член на работната
група.

Предвид по-големият брой номинации от първоначално заявената бройка за членове на
работната група, постъпи предложение всички номинирани автоматично да влезнат
като членове на работната група, без гласуване за всяка от номинациите.
Предложението бе прието и по този начин съставът на работната група ще включва 22
представители на граждански организации, изброени по азбучен ред, както следва:

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Адриана Стоименова
АЛБЕНА СИМЕОНОВА
АЛЕКСАНДЪР КАШЪМОВ
АТАНАС СЛАВОВ
БИЛЯНА ГЯУРОВА ВЕГЕРТСЕДЕР
ВАЛЕНТИН ТОДОРОВ
ВЕСЕЛИНА КАВРЪКОВА
ДИМИТЪР КАНАРИЕВ
ИВА ТАРАЛЕЖКОВА
ИЛИНА МУТАФЧИЕВА
ИЛИЯНА НИКОЛОВА
КРАСИМИРА ВЕЛИЧКОВА
ЛЮБОМИРА КОЛЧЕВА
ЛЮБЕН ПАНОВ

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

МИЛЕНА МИЛАНОВА;
МИХАИЛ БОЯДЖИЕВ
НАДЯ ШАБАНИ
НИКОЛАЙ ДОЙНОВ
ПАВЕЛ АНТОНОВ
ПАВЕЛ САВОВ;
РАЙЧИН РАЧЕВ
ТОМА БЕЛЕВ

1.
2.
3.
4.
5.

Център за Психологически Изследвания и
Национални представителни организации на хора с
увреждания
Фондация за околна среда и земеделие - Никопол
Програма достъп до информация
Институт за пряка демокрация
Български институт за правни инициативи
Балканско атонско сдружение
WWF България
Национална асоциация "Българско черноморие"
Форум гражданско участие
Национален младежки форум
Фондация "Работилница за граждански инициативи"
Български дарителски форум
Фондация "ЕкоОбщност"
Български център за нестопанско право
Българска асоциация за персонализирана медицина
БАПЕМЕД
фондация "Глобални библиотеки"
Български център за нестопанско право
Съюз на народните читалища
Блулинк
Българска асоциация за реинтеграция и спорт
фондация "Бъдеще 21 век"
Асоциация на парковете в България

След обсъждане се взе решение мандатът на работната група да бъде до 31 януари 2018
г. .

