ПРОТОКОЛ

Днес, 17 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 Гяурова-Вегертседер, Валентин Тодоров, Димитър Канариев, Ива Таралежкова,
Илина Мутафчиева, Илияна Николова, Красимира Величкова, Любомира Колчева,
Любен Панов, Милена Миланова, Павел Савов, Тома Белев, Ралица Величкова и Мария
Цанкова.
Във връзка с получените от Правната дирекция на МС отговори на четири въпроса на
работната група към срещата се присъедини директорът на Дирекция „Модернизация
на администрацията“ Красимир Божанов.

По предложение на Р. Величкова участниците започнаха с темата за структурата на
Правилника на Съвета, възприемайки позицията на дирекция „Правна“, че Правилата
следва да се включат като част от Правилника. По предложение на Л. Панов и И.
Таралежкова бе решено, че правилата ще се опишат в отделна глава на Правилника.
Възприета бе следната структура на Правилника: 1. Общи положения 2. Правила за
избор 3. Състав и функции 4. Организация на дейността 5. /по предложение на Л.
Панов/ Отчетност и публичност 6. Заключителни разпоредби
Дискутирани бяха серия въпроси:
-

-

-

-

Дали да има отделна глава за финансирането на НПО – Б. Гяурова
Да се запише текст за конфликта на интереси, за да е ясна темата преди
кандидатстването за членство в Съвета – Л. Панов
Трябва да има насоки от Правната дирекция след нейното становище, че не бива
да се записват сфери на дейност като условие за кандидатстване, това
обезсмисля 90% от дейността на работната група. Липсва също така нещо важно
– трябва да се запишат принципи, от които ще се ръководи Съветът – А.
Кашъмов
Ако ще се прави отчет, трябва да се прави и план на Съвета. Щом законът
предвижда Стратегия, трябва да се запише и изискването за годишен план –
И.Таралежкова
При положение, че Съветът се ръководи от вицепремиер, 3-4 заседания на
година са оптимистичен вариант, трябва ли тогава да има годишна програма – Л.
Панов
При детайлно разписани в закона ангажименти на Съвета, няма нужда от
годишен план – А. Кашъмов
При съвети, създадени със закон, има предвидена годишна работна програма,
това е общият стандарт в името на публичността – А.Славов
А кой я готви? Това е практически проблем на организацията – А.Кашъмов

-

Има ли идея кой ще е секретариат на съвета? Ако натоварим прекомерно
членовете на Съвета, при положение, че не са платени, не е добре – А.Славов
Нека да заложим стандарти, може и приоритети – И.Таралежкова

РЕШЕНИЕ с гласуване – в общите положения да се запише изискването на Годишна
програма на Съвета.
Кр. Божанов информира, че е водил разяснителен разговор с представителя на правната
дирекция, изготвил отговора на въпросите – че са се въздържали от категорично
становище относно сферите на дейност и квотите поради неяснотата на закона.
-

-

Няма отговор на въпроса за квотите. Ако се въведат, това не ограничава
възможността на организациите в обществена полза да участват, обратно – дава
повече възможности. Иначе се рискува едностранчиво представителство в
Съвета – участие само на определени тематични сегменти, и бихме стигнали до
противоречие между правилата и целта. Ако допълваме нещо важно, не значи,
че го дописваме – Л. Панов
Няколко пъти обсъждахме този въпрос, натежава аргументите за включване на
сфери, можем ли да продължим и да предвидим сектори – И. Таралежкова

Кр. Божанов изрази позиция, че работната група е свободна да го направи. В началото
на февруари ще бъде определен вицепремиерът, който ще оглави Съвета, негово ще е
решението дали да се съобрази аргументите на работната група за това. Работната
група не го обвързва, той си носи отговорността какъв вариант ще избере като вносител
на документа. Личното мнение на Кр. Божанов, което той подчерта, че не иска да
налага, е, че квотите биха били нарушение на закона. Има аргументи и в двете посоки.
Много по-тежък според него ще е въпросът за свързаността.
-

Значи можем да си продължим по Правилата, както сме ги предвидили – Л.
Панов
Като се добави и декларация за свързаност – В.Тодоров

Кратка дискусия за това какви да бъдат помощните работни групи на Съвета завърши с
РЕШЕНИЕ - да има постоянни и временни работни групи.
Следващата дискусия беше по темата за наблюдателите на работата на Съвета.
-

-

-

-

Принципен е въпросът защо аз да участвам в процедурата по избор, а след това
да има и външни наблюдатели, едно е да наблюдаваш, друго да участваш – Л.
Панов
Задължително е заседанията на Съвета да се излъчват. Този въпрос най-добре е
уреден при общинските съвети и не трябва да се пада под това ниво – А.
Кашъмов
Защо да има закрити заседания, трябва да са само открити – А.Славов
Добре е да се предвиди заявка от страна на желаещите да присъстват и
наблюдават заседанията на Съвета. Трябва да остане и въпросът дали по
изключение да има и закрити заседания – А.Кашъмов
Съветът наистина ли ще разпределя парите за НПО. Концептуално е грешно да
се мисли, че главната му цел е финансирането. Той трябва да е визионерски.
Големите организации например имат по-голям опит, но в този контекст стои
въпросът за свързаността и конфликт на интереси – И. Таралежкова

РЕШЕНИЕ – по изключение да има и закрити заседания или заседания, на които
наблюдателите не могат да се изказват.
РЕШЕНИЕ – свикването на Съвета се прави от председателя или от ¼ от членовете.
-

-

Няма нужда да се заблуждаваме, че не става дума за финансиране. Въпросът за
свързаността е много сложен, и, когато се вземе решение за разпределяне на
пари, членовете могат да се окажат в проблемна ситуация – И. Николова
Вие какво си мислите – че Съветът ще разпределя парите? – Т. Белев
Ако някой друг го решава, той ще се оправдава със съвета. Той не бива да става
перачница на политически решения – А. Кашъмов
Съветът трябва да разпише правила за финансиране според ал. 9 – Б. Гяурова
Съветът не взема юридически и счетоводни решения, това ще се решава с акт на
МС. Съветът ще е като комисия по обществени поръчки, а решението ще се
издава от органа – А. Славов

Кр. Божанов поясни, че МС ще приеме само акта, с който от централния бюджет се
отпускат средствата за финансиране въз основа на извършеното разпределение на
проектите. По-коректно е да се остави на Съвета да регламентира цялата процедура за
финансиране, но тогава идва въпросът със свързаните лица.
-

-

Да решим първо въпроса за конфликта на интереси във връзка с членството, а
после въпроса за финансирането – Л. Панов
Какъв стандарт за свързаност ще възприемем е ключов въпрос – А.Славов
Представяте ли си, че членовете на Съвета могат да преценят за разпределението
на парите доброволно…Трябва да се прави и мониторинг, и отчет. Трябва да се
реши кой го прави – Т.Белев
Трябва да има оценители, но трябва има решение на Съвета. Законът не
забранява на Съвета да оценява – А.Кашъмов
Вече учреденият съвет да изработи правила за финансиране – Б. Гяурова
Не съм убеден, че в сегашния вариант на закона изобщо стои въпросът за
външен оператор – А. Славов
Не си представям, че членовете на Съвета седят и четат проекти, начело с
вицепремиера – Л. Панов

А. Кашъмов даде два противоположни примера по темата – с „Отворено общество“ и
Норвежката програма и с разпределението на голям финансов масив към общините при
правителството на Орешарски.
-

Разпределение на средствата не значи оценяване. Ако има критерии и процедура
от независими експерти, тогава разпределението ще става – Л. Колчева
Тогава Съветът да прави разпределение по сфери – Б. Гяурова
Важно е как ще се структурира Съветът. Как да се изказваме по въпроси, които
не са ни ясни – П.Савов
Няма съмнение, че очакванията на законодателя и на обществото са Съветът да
има много силна роля при решението за финансиране. Той няма да оценява, но
ще взема решения, включително в сфери, където има противници. Не виждам
вариант, при който Съветът няма да носи отговорност за решенията си.
Обществото е подозрително. Не може член на Съвета да има каквато и да е
свързаност с проектите за финансиране – А. Кашъмов

-

-

-

-

-

-

Ние твърдим, че държавата може да подпомага гражданските организации и че
гражданският сектор има капацитет да оценява проекти и да разпределя
финансиране. Логиката за мен е, че Съветът определя приоритетите, целите за
годината и залага теми. Не можем да кажем, че не можем да свършим това. Да се
запише, че Съветът ще възложи на оператора, но Съветът ще вземе решение,
независимо от държавата – К. Величкова
Трябва да има отделен акт на МС за възлагане на оператор – А. Славов
Когато се говори за възможен оператор, имайте предвид позицията на МФ,
която е против. Трябва да имаме становище от МФ или МС за това – А.
Стоименова
Важно е, че Съветът се легитимира като говорител на гражданското общество,
следователно трябва много ясно да се избегне конфликтът на интереси при
формирането на Съвета. Нека ползваме становището на Европейския парламент,
в началото на годината ?ще има на ЕК и на Европейската сметна палата.
Сдруженията трябва да се представляват от един член. Ако член на асоциация е
номиниран, други да не могат да бъдат номинирани – Д. Канариев
Беше обсъдено, че това не е законосъобразно – Р. Величкова
Свързаността трябва да се следи при разпределението на парите – А.Славов
Тук говорим за морал, да се знае кой участва – Д. Канариев
Съгласен съм да се знае, но не може да се ограничава правото на сдружаване –
Л. Панов;
Още при кандидатстване да се подава декларация за свързаност –Д. Канариев;
Кой е свързан – юридическо или физическо лице? Ако национална мрежа е член
на Съвета, не може нито една организация да кандидатства също за членство? –
И.Таралежкова
Не, просто този член на съвета не гласува при определяне на финансирането.
Конфликт на интереси ще се разглежда само при конкретни случаи. Квотите
бранят от възможността да бъде превзет Съветът – А. Кашъмов и А. Славов
В становището на правната дирекция пише, че в акта се записва само
юридическото лице – К. Величкова
Не, трябва и двете, и физическото лице-представител – А.Кашъмов
Ако дадено лице е в управително тяло или получава пари, тогава има свързаност
– К. Величкова

А. Славов предложи да се ползва дефиницията от антикорупционния закон, където се
говори за зависимост. Едно е свързани лица – това не представлява конфликт на
интереси. Конфликт на интереси има, когато упражняваш правомощия в частен
интерес. Когато става дума за физически лица.
-

- Това може ли да се тълкува като публична длъжност – членството в Съвета? –
Ил Таралежкова
А за юридическите лица по въпроса да ползваме ЗЮЛНСЦ при разпределението
на средствата – А.Славов
Текстът е много ясен – че членовете на Съвета не могат да кандидатстват при
свързаност. Този въпрос е работа на Съвета, нека той да си го реши – Т. Белев
В чл. 41 ал. 3 на ЗЮЛНСЦ има текст за свързаност. Това, че си просто член на
организация, не е основание за свързаност – А.Славов
Е заради членския внос, който е финансиране на организация – В. Тодоров
Да се добави и „фактическо съжителство“

-

Не трябва изобщо да обсъждаме физически лица – Б. Гяурова
Дали да не се обърнем към Сметната палата за това дали има някакви
изисквания, когато става дума за средства от бюджета – Д. Канариев
Предлагам от АМС да дадат предложение поради своята неутралност – А.
Славов
Въпросът трябва да се реши на този етап заради гласуването – К. Величкова
Това да бъде на предварителен етап на декларации от самите организации – Л.
Колчева

РЕШЕНИЯ:
При вземане решение от Съвета, което засяга физическото лице – представител в съвета
или организацията, който той представлява, физическото лице – представител в съвета
не участва в гласуването.
В правилника ще се отрази текста на чл. 4, ал. 11 от закона, без да се дефинира
понятието за свързаност. (Това ще направи съвета при разработване на правилата за
финансиране)
-

Много по-важно е Съветът да предизвиква дебати и публични консултации за
задължителната широка съгласувателна процедура на обсъждане и как се вземат
решения – това да е в главата отчетност и публичност – А.Кашъмов

Следващо заседание на 26 януари, 9.30 ч. с обсъждане на принципи, отчетност и
публичност. С опорните текстове се ангажират И.Таралежкова и Л. Панов.

