ПРОТОКОЛ

Днес, 26 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, Биляна Гяурова-Вегертседер, Валентин
Тодоров, Димитър Канариев, Ива Таралежкова, Илина Мутафчиева, Илияна Николова,
Любомира Колчева, Милена Миланова, Надя Шабани, Павел Савов, Тома Белев, Ралица
Величкова и Мария Цанкова.
За кратко към срещата се присъедини директорът на Дирекция „Модернизация на
администрацията“ Красимир Божанов, който спомена за появили се през седмицата
публикации в медиите за работната група.
Н. Шабани предложи групата да продължи своята работа, съсредоточавайки се върху
правилата, които, след завършването на проекта, да се пуснат за обществено обсъждане.
Тя коментира, че всичко друго е извън темата на работната група и засяга някои процеси
в гражданския сектор. И. Таралежкова изрази сходно мнение, че предпочита групата да
продължи своята работа по същество.
Кр. Божанов уточни, че няма как да се очаква становище на дирекция в МС по
публикациите и информира, че по писмото на член на работната група до премиера е
изготвено становище до министър-председателя, а началникът на кабинета на премиера
е подписал отговор в същия слисъл до подателя на сигнала. За публикациите е
разговаряно и с пресцентъра на МС. Божанов изрази позиция, че подходяща реакция в
ситуацията е при дискусиите в работната група да има прозрачност и предложи, ако
членовете на групата са съгласни, протоколите от заседанията да станат публични и да
се качат на сайта за обществени консултации и във фейсбук. По повод възможността за
недоволство на малцинство от членовете на група по решения, които се вземат от
мнозинството, Кр. Божанов информира, че има два варианта за отразяване на подобни
ситуации – или в доклада към проекта на документа, или в самия текст на акт като
различни варианти на разпоредби. Има правни неясноти в текста на закона, в ръцете на
съответния вицепремиер ще е кой вариант да избере, дали да се обърне към правната
дирекция на МС или да се посъветства с юристи в своя екип. Когато групата финализира
окончателния текст на проекта, пак ще има оживена публична дискусия след
публикуването за обществени консултации.
Участниците в групата направиха следните изявления:
И. Мутафчиева - като представител на организация, обединяваща 50 младежки
организации, подкрепя правото на различно мнение. Ако в групата възникнат
концептуални различия, обаче, те следва да се отразят в протокола с упоменаването на
организацията, от чието име се заявяват.
Р. Рачев – съгласен за публично излъчване на заседанията на работната група. Всички
предложения да се включват в протокола. Ще бъде създаден Съвет на организациите в
обществена полза за организациите в обществена полза, защото групата с решение е
ограничила правото на гласуващите /заб.: става дума за решението право да гласуват да

имат само НПО в обществена полза/. Ясно е, че имаме сериозни разминавания, пр. дали
да се он или оф лайн. За да не губим време, не съм продължил да ви занимавам с моето
мнение, но си запазвам правото да го изразявам другаде и пред всеки.
Д. Канариев – за декларацията на нашата организация, вие сте я видели. Подкрепям
предложението на администрацията на МС. Ние няма да променим своята позиция, че
максимално трябва да се избягва конфликтът на интереси, казвал съм го от самото
начало.
В. Тодоров – Напълно подкрепям предложението всички алтернативни предложения да
бъдат внесени. Наистина възниква неравнопоставеност на НПО и съмнение, че 1-2
мрежи могат да завземат Съвета. Затова изпратих предложение за декларация за
свързаност. Благодарен съм на Тома /заб.: Белев/, той изпрати официални европейски
документи /относно финансирането на НПО от бюджета на ЕС/. Ако приемем този тип
правила, можем да постигнем равнопоставеност между малки и големи, ако приемем
друг тип правила, нашето сдружение … просто забрави.
Р. Величкова – да се записва в протокола кой кой вариант подкрепя. Но за нас все пак
рамка е законът и сме се водили от него, т. е незаконосъобразни предложения няма как
да станат текстове на правилника. Вие можете да си изпратите предложение и ако не се
подкрепи от мнозинството да се отбележи от кого е предложението, т.е че е предложение
на малцинството.
Б. Гяурова – стандартната правна процедура е да се пишат варианти на текстовете и МС
да избере първия, втория, или да предложи трети. Мисля, че дирекция „Модернизация
на администрацията“ и МС досега напълно коректно са отразявали всичко досега. Моето
мнение го знаете – с поднормативен акт не можем да изправим дефицити в закона. Имаме
конкретен мандат, да направим възможното и да превъзмогнем егото си и разделението
в НПО-сектора.
Кр. Божанов – Въпросът е и за законосъобразността на акта. Когато бъде приет, въпреки
че има и обществено обсъждане, ако има несъответствия със закона, заинтересованите
могат да го атакуват пред Върховния административен съд. За прозрачността – няма да
можем да публикуваме заповедта за работната група, но ще публикуваме извадки от нея,
с имената и организациите на членовете на работната група. За да бъде безплатно
излъчването, трябва да се направи от фейсбук страница.
Р. Величкова – качваме протоколите и от следващия път пряко излъчване на фейсбук
страницата на strategy.bg.
Т. Белев – миналият път разбрахме, че има писмо до министър-председателя. Не
разбрахме съдържанието му. Има публикации в медии, които не чета. Отговорността за
тази работна група е на МС. Ако някой има ангажимент към хората, трябва да ги защити,
ако има нападки към тях. Всичко останало е ненужно. Имам си мнение за други дирекции
– използват те и после те изплюват, да не стане и сега така.
Кр. Божанов – какво да представлява защитата? В сигнала до премиера се твърди за
свързаност, която може да опорочи продукта на работната група. Не виждам нищо лошо
в изразяването на съмнението за свързаност, нито в твърденията за политическо
пристрастие.

Т. Белев – как точно си представям защитата от публикации? Да се отговаря на сайтове,
щом за тях дават интервюто министри.
М. Цанкова – публикуването на протоколите и прякото излъчване са фактология.
Другото ще е ненужна интерпретация.
Кр. Божанов – ще има публикуване на това, което се предложи от работната група, след
това в доклада към акта на МС ще има мотиви. Ако аз трябва да пиша доклада, ще напиша
– основните проблеми и спорни неща са това и това. Това е, което съдържа един
качествен доклад и ще може всеки да оспори акта пред ВАС. Не мога да си представя
нещо по-различно.
В. Тодоров – Споменахте алтернативните предложения също да влязат в продукта на
работната група.
Р. Рачев – предполага се, че вариантите също трябва да са добре дефинирани.
Н. Шабани – призовавам да се върнем към темата. Добрият продукт е най-добрата
защита.
Б. Гяурова – беше нужно тези неща да се изговорят, 1 час е достатъчен.
П. Савов – проблемът е, че ни вкарват в обяснителен режим, преди още да сме го
направили.
Работната група премина към дискусия на проекта за Правилник за организацията и
дейността на Съвета за развитие на гражданското общество:
Н. Шабани – първата редакция /заб.:при представени два варианта в проекта/ на чл. 2 е
по-правилна.
Т. Белев – нима очаквате Съветът безплатно да разработва и провежда политики за
развитието на гражданското общество? Той може да съдейства.
Р. Величкова – това е от текста на закона.
Н. Шабани – той ще прави предложения на МС.
И. Таралежкова – да запишем консултативен орган.
Н. Шабани – идеята е Съветът да предлага политики на МС.
Б. Гяурова – ако си консултативен орган, как ще разпределяш средства?
И. Таралежкова – не може ли да запишем „който се създава по чл….на ЗЮЛНСЦ“?
Б. Гяурова – правилникът в по-голямата си част преписва закона.
Н. Шабани – по Закона за нормативните актове техниката за препращане не е
препоръчителна.
П. Савов как точно ще стане консултирането?
Н. Шабани – ще предлага на МС, той ще е консултативен по природа.
Р. Рачев – да добавим към разработва и провежда и „оценка“.

Л. Колчева – какво значи да дава оценка, при положение, че ще разработва. Според мен
Стратегията се оценява, а не политиката.
И. Таралежкова – после в дейностите можем да запишем оценка.
Р. Рачев – аз бих сложил и оценка на въздействието, но няма да стигам до там.
Р. Величкова – миналият път решихме да има глава „принципи“, очаквам предложения
по мейл.
Участниците предлагат записването на принципи ад хок – публичност, прозрачност,
отчетност, добро управление, равнопоставеност, законосъобразност, добри практики /П.
Савов предлага да са чуждестранни, надделява мнението да не се изписва специално,
защото има и вътрешни добри практики/, компетентност, обективност,
безпристрастност, политическа необвързаност, недопускане на конфликт на интереси.
Р. Рачев – към чл. 4 да се добави „и оценява“ при ефективността.
Л. Колчева – какво имаме предвид под „публични средства“, може да се тълкува
превратно.
Т. Белев – да се изясни във финалните текстове какво е публични средства.
Р. Величкова – ще вземем дефиниция на публични средства, но няма да се слага тук.
Б. Гяурова – предполагам, че е търсена връзка с държавния бюджет, но не е много ясно.
Н. Шабани – идеята при правенето на закона беше като орган да поиска информация
откъде е финансирането и за какво се дават пари.
Т. Белев – коментира се финансирането на всички граждански организации, не само в
обществена полза.
Р. Рачев – логично е, защото Съветът е за всички.
Т. Белев – Ако считате, че трябва в Правилника да се изяснява, да се реши как.
Н. Шабани – да се запише, че се изисква информация за финансирането.
РЕШЕНИЕ – всеки да види първа глава и да направи своите уточнения преди следващото
заседание.
По Глава 2:
Р. Величкова – гледаме допълнения вариант на глава 2, Л. Панов предлага в ал. 2 на чл.
7 да се запише, че поканата може да се публикува и другаде.
Дискусия по чл. 9 – текст за квотите:
РЕШЕНИЕ – думата „номинира“ се заменя с „кандидатира“.
Т. Белев – всеки да избира да гласува само за 1 квота.
Б. Гяурова – на какво основание можем да ги ограничим да не гласуват за квотите?
Т. Белев – максимално да го опростим – всеки се кандидатира за гласуване в т. 1 се
кандидатира и в коя квота гласува.

М. Цанкова – това е много лош сигнал от гражданския сектор - да се ограничи правото
на гласуване.
Р. Величкова – това е чисто ново предложение.
В. Тодоров – деликатен въпрос. Имам алтернативно предложение за начина на избор.
Нашето мнение е да няма регистрирали се само за гласуване.
Р. Рачев – за гласуване трябва всички да могат, не само организациите в обществена
полза.
Т. Белев – това предложение /на Тодоров/ мобилизира по-голяма отговорност.
Н. Шабани – това не е възможно.
Р. Величкова – законът не го предвижда.
В. Тодоров – влизаме в оплетен кръг. Аз не съм против вашето мнение, това не е
алтернативен вариант, а само особено мнение.
Д. Канариев – подкрепям колегата Тодоров.
Н. Шабани чете от закона с акцент върху безспорните текстове.
Р. Рачев – имам алтернативно предложение за чл. 8 за участието на всички НПО.
Н. Шабани – нека да има ред за нещата, по които е имало мнозинство.
Р. Рачев - да не се отрича правото на алтернативно предложение до МС.
Н. Шабани – това значи всеки да си предложи нещо на МС.
Б. Гяурова – ами квотите?
Р. Рачев – аз съм бил против и тях.
Б. Гяурова – тогава какво излиза, че правим Правилник на мнозинството и на
малцинството.
Т. Белев – това, че има алтернативи, да се отбележи със звездичка с референция.
Б. Гяурова – нали ще има обществено обсъждане и всеки може да изпрати алтернатива.
Преливаме от пусто в празно, олекваме като работна група.
Р. Величкова – нека работната група да излезе с мнозинство за крайния продукт
Н. Шабани – може отдолу да има таблица с алтернативните предложения.
Л. Колчева – ако сложим референция, това е объркващо.
Р. Рачев – това няма да е част от документа, а сигнал, че има богатство, а не казармено
мислене.
Б. Гяурова – това не е нормативно логично.
Н. Шабани – идеята на работната група е да има дискусия и да се стига до решение с
мнозинство.
Р. Рачев – алтернативни текстове в друг документ, който не е свързан, тогава.

Б. Гяурова – аз съм против.
Р. Величкова пояснява, че може след като правилникът бъде качен за обществено
обсъждане да има и таблицата с алтернативни варианти
Л. Колчева припомня решението от първото заседание за начина, по който работната
група взема решения.
Р. Рачев – тогава искам прегласуване на чл. 8.
ГЛАСУВАНЕ – 11 „за“ /да участват само НПО в обществена полза/, 4 „против“.
Н. Шабани – обезмисляме работата до тук и как след това ще излезем да обясним на
нашите организации.
Р. Величкова обяснява правните основания да не приема предложението да се гласува
само в една квота – аз съм от хората, които смятат, че не трябва да има групи,
следователно, след като не приемам по-голямото, не приемам и по-малкото /гласуване
само в една квота/.
Т. Белев – как да се легитимират участниците в изборите? С това, за което са се борили.
Затова са квотите, за легитимността. Ти може да се регистрираш в обществена полза и
може да нямаш нито един отчет какво правиш в обществена полза.
А. Стоименова – когато става дума за национално представителство, се изискват
документи, проверяват се. Подкрепям Тома в името на представителството.
ГЛАСУВАНЕ на предложението да може да се гласува само в една квота – 6 „за“, 7
„против“ и 2 „въздържал“.

Следващо заседание – 1 февруари, 9.30 ч.

