ПРОТОКОЛ

Днес, 1 февруари 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, Атанас Славов, Биляна ГяуроваВегертседер, Валентин Тодоров, Веселина Кавръкова, Димитър Канариев, Ива
Таралежкова, Илияна Николова, Милена Миланова, Любен Панов, Тома Белев,
Любомира Колчева, Ралица Величкова, Мария Цанкова.
Р. Величкова предложи образците на заявление за гласуване и на избирателна листа да
бъдат разработени междувременно, а дискусията да продължи с текстовете от
правилника, които не бяха обсъдени на предишната среща. След приключване на
работата по правилника проектът да се изпрати за широк преглед от 70-те организации,
участници в срещата на 11 декември, и след това да има финално последно заседание за
окончателния проект. Предложението бе прието. Прие се и заседанието да проследи само
проектотекстовете, които не са коментирани до момента.
По глава „Принципи за работата на Съвета“ бяха изпратени предварително две
предложения – от Л. Панов и от Б. Гяурова, като общото мнение бе, че те са сходни, но
с различни формулировки. Изразени бяха мнения, че принципите трябва само да бъдат
маркирани и че принципите следва да бъдат придружени от кратък обяснителен текст.
Приема се, че „публичност и прозрачност“ трябва да се заложат като принцип
-

-

-

При положение, че има документи, включително за гражданските организации,
както и документи на Съвета на Европа, следователно имаме ориентир, добре е
само да ги маркираме – А. Славов
Ако сложим „независимост“, това за Съвета ли ще се отнася, или за гражданските
организации – Т. Белев
Искам да предложа независимост, или политическа автономност, или
независимост от политически и институционални структури. Налага се, особено
при председател на Съвета вицепремиер – Л. Колчева
Независимост на Съвета, а не на участниците – М. Миланова
А дали не е коректно да кажем политическа неутралност, което е релевантен и
важен принцип, макар че ще бъдат отрязани всички политически фондации – А.
Славов

Приема се записването на „партньорство“.
-

И помежду си да имат партньорство – Л. Колчева

Приема се „политическа неутралност“.
-

В своята работа и решения – Б. Гяурова
Има в Закона за държавния служител текст за политическата неутралност – А.
Славов

Р. Величкова ще използва текста от ЗДСл.

Приема се, че за „публичност и прозрачност“ ще се използва обяснителния текст,
предложен от Б. Гяурова – „Работата на Съвета е организирана въз основа на правила,
приети след публично обсъждане. Решенията на Съвета се вземат въз основа на ясна
процедура и при ясно определен механизъм. Информацията за работата на Съвета е
публична и достъпна“.
Л. Панов предлага записване на „предотвратяване на конфликта на интереси“.
Б. Гяурова предлага включването на принципа „отчетност“.
- Това трябва да е към публичност и прозрачност – Л. Панов
- Аз бих го махнала оттук – И. Таралежкова
- Свързала съм го с това, че членовете на Съвета работят без заплащане и, ако им се
поиска някаква информация или становище по сигнал…- Б. Гяурова
- Отчетността е част от публичността – Л. Панов
- В принципите за добро управление са отделно – А. Славов
- Отчитането е на свършена работа.
- Отчетността е по-широко понятие, засяга всяко решение на Съвета, неговата
мотивация и постигнат резултат. Дефиницията да се развие.
- Особено когато имаш представително отношение – А. Славов
По предложението на Б. Гяурова да се включи принципът „отзивчивост“:
- Ако поискат от теб мнение, отговор на сигнал или жалба – Б. Гяурова
- Има възпитателен ефект – Л. Колчева
Приема се включването на „отзивчивост“. Също на „ориентиран към консенсус“ и
„почтеност“.
-

Остава да се дефинират „отчетност“ и „политически неутралитет“ /съответно от
Б. Гяурова и Р. Величкова/
Един принцип ми се губи – ненамеса в работата на организациите – Т. Белев
Аз предлагам отделен член по въпроса – Б. Гяурова
Не, аз не коментирам хода на работата, а след като е взето решението – Т. Белев
Принципът е ненамеса в дейността – Л. Панов

Т. Белев се ангажира да предложи формулировка.
Дискутира се чл. 4 – дейности на Съвета:
-

Публични средства да се разбират като средства от държавните институции – Л.
Панов
Не са само държавните институции, и общините разпределят средства – Т. Белев
Да се вземе формулировката от Закона за публичните финанси – А. Славов
Ако минем на ниво извън институциите, отваряме една врата… - Л. Панов
Все пак да имаме предвид, че Съветът не е контролен орган за разходването на
държавния бюджет – М. Цанкова

-

При нас идват от Сметната палата, отчетите ни се качват, публични са. А има
програми на министерствата, които нямат такава публичност. Да видим там как
се дават парите – А. Стоименова;

Р. Величкова обобщава приемливата формулировка „средства от органи на централната
и местната власт“.
Р. Величкова информира групата, че в администрацията на МС са започнали
обмислянето на възможността за електронно гласуване при избора на Съвета, започнати
са разговори. В зависимост от резултата ще бъдат прецизирани и текстовете в проекта,
но няма да се променят по същество.
- Предлагам към чл. 8 да се предвиди декларация за свързаност /става дума за заявление
за участие в гласуването към него да има такава декларация/ - В. Тодоров
- Каква е причината, не сме съгласни – Л. Панов, Л. Колчева
- Защо да не си поставим по-високи стандарти? – Д. Канариев
- Ако ще говорим за обща легитимация, да се върнем на въпроса как ще се доказва кой
какво е направил – Т. Белев
- Трябва да има равнопоставеност между видовете сдружения – В. Тодоров
- Това ограничава правото на сдружаване. Защо е необходимо само ако участваш в
гласуването да има декларация за свързаност – Л. Колчева
- Първо да обсъдим дали да има изобщо декларация за свързаност – Л. Панов
- При положение, че самият закон поставя свързаността само по отношение на
финансирането, не виждам защо на подзаконово ниво да го въвеждаме. Бламираме
правото на сдружаване – А. Славов
- Декларацията е само деклариране на данни, тя е за прозрачност, не ограничава – Д.
Канариев
- Не виждам смисъл да се иска. Непрекъснато зацикляме в това, че този Съвет ще
разпределя парите – Л. Колчева
- Ако това бъде прието, лично аз, като конституционалист, ще напиша жалба до съда –
А. Славов
ГЛАСУВАНЕ: да има ли декларация за свързаност – 2 гласа „за“, 11 „против“, 1 се
въздържа.
По чл. 9-11 се добавят уточняващи думи.
-

-

В чл. 13 ал. 4 има дискриминация. Решихме, че разпределението при гласуването
ще е 3-3-3-2, но във втората група сферите са най-много и предлагам там да са 6
членовете – В. Тодоров
Най-добре е, ако всеки може да гласува само за един – Т. Белев

Р. Величкова апелира за текст за изясняване на разпоредбата на чл. 15 ал. 3, която
предвижда възможност за възражения след провеждането на избора, т.е. възражения за
какво?

- Както е по ОПБДУ – пишеш до органа, той ти отговаря и ти, вече на това основание,
жалиш в съда – Б. Гяурова
- Тук нямаме компетентен орган, а административно решение, вътрешна процедура,
която не може да стигне до съд – А. Славов
- Може да е от гледна точка на публичността – Б. Гяурова
- Освен ако има фактически грешки – А. Славов
- Хайде да сме по-практични – купени избори не можеш да жалиш. Нека комисията
отговори на всички възражение – И. Николова
- Ако няма конкретни възражения, няма и отговор – И. Таралежкова
- Може да се пита за мотивирани възражения – Л. Колчева
Р. Величкова се ангажира да предложи текст, който да включва очевидни неща като
основания за възражения.
Дискусията продължава с глава 3:
-

В чл. 21 да се запише, че членовете на Съвета не получават и хонорари по
одобрените проекти – Л. Колчева
Ама това е бъдещо събитие, не му е мястото тук – Л. Панов
Това трябва да е ясно и да е записано тук – Л. Колчева, И. Николова
Тук да запишем, че членството в организации не значи свързаност – Л. Панов
Доколкото си в Управителен съвет, това влияе на решенията – Б. Гяурова
Това означава Ловно-рибарския съюз да ги зачеркнем. Ако аз си плащам там
членския внос, а представлявам детска организация, тогава какво – Т. Белев
Може ли да видим някакъв текст? – Д. Канариев

А. Славов ще предложи текст.
- Искам принципно да потвърдим, че самото присъствието на човека в Съвета няма да
ограничава работата му – Л. Колчева
Дискусия по глава 4:
-

Имах предложение на заседанията на Съвета да може да се канят представители
на държавни органи, експерти от гражданския сектор – Б. Гяурова
Това да го добавим в чл. 24 – Л. Панов
Защо искаме ал. 3 на чл. 22, ненужна е /че всеки член на Съвета участва най-малко
в една работна група/ - И. Николова

Алинеята се маха.
-

Аз винаги съм била за формулировката „комисии“, не „работни групи“, защото те
имат мандат – Б. Гяурова
Да се махне ал. 2 и да се пренесе в основния текст на чл. 22 /работни групи за
подпомагане на Съвета/ - М. Цанкова

По предложение на Л. Панов точки 5 и 7 за дейността на секретариата на Съвета се
обединяват. Б. Гяурова обяснява защо е предвидено публикуване на резюме от протокола

и впоследствие на целия протокол, позовава се практиката на ВСС. По предложение на
М. Цанкова точка 9 /подпомага дейността на председателя/ се маха.
-

Работните групи ще се създават ад хок, а няма да са препратка към квотите. Аз
предложих работните групи, тъй като бях против тематичните квоти, но ги
махнахме, защото предвидихме сфери – Б. Гяурова

По предложение на Б. Гяурова в чл. 24 се създава отделна алинея за възможността на
заседанията да се канят представители на институциите и други експерти, по
предложение на председателя на Съвета или на най-малко 3 от членовете. По
предложение на Т. Белев решено, че навсякъде в текстовете, където досега е записана ¼
от членовете, ще се замени с най-малко 3 от членовете. По предложение на М. Цанкова
се маха ал. 2 от чл.32 /определяне на модератор на Съвета, който не е член/.
Следва кратка дискусия по чл. 26 /уведомяване на членовете на Съвета за заседанията/,
както и по предложението да има неприсъствени решения чрез подписване на протокол.
В. Кавръкова изразява несъгласие с неприсъственото вземане на решения.
ГЛАСУВАНЕ: да отпадне ал. 2 на чл. 29 /неприсъствено вземане на решения/ - 11 „за“,
1 се въздържа.
По предложението на Б. Гяурова за случаите на особено мнение на член Съвета при
вземане на решение:
-

Това е обществен съвет и се търси общото. Никой няма да е ограничен в мнението
си, това ще е видно от протокола – Л. Панов

По предложението на Б. Гяурова за отделно публикуване на особените мнения
ГЛАСУВАНЕ – 3 „за“, 7 „против“, 3 се въздържат.
По предложението на Б. Гяурова за самостоятелни становища на членовете, Т. Белев
предлага да го формулира и да се сложи в принципите. Л. Панов изразява мнение, „че
ако не се съберат половината от членовете, не може да се провежда заседание, особено
извънредно. И. Николова предлага санкция за повече от 3 необосновани отсъствия. Л.
Колчева предлага да се предвиди онлайн участие при основателно отсъствие. Л. Панов
предлага, ако няма кворум заседанието да може да се проведе, но решенията ще са
валидни, ако ги потвърдят повече членове. Р. Величкова – т.е предлага се спадащ кворум,
вземане на решения и след това валидизирането им, ако са подкрепени от определен брой
членове, така ли? В. Тодоров поставя въпроса за упълномощаване на трети представител
при невъзможност излъченият или заместникът да участват. Не става ясно как. Т. Белев
пита може ли организацията да сменя представителя си. Р. Величкова припомня
становището на правната дирекция, че се избира организация, а не лице. Л. Панов оттегля
предложението си за провеждане на заседания без кворум.
-

Значи няма проблем на всяко заседание да се сменя – Л. Панов
Това противоречи на чл. 5 от закона – Б. Гяурова
А председателят може ли да посочи свой заместник? – И. Таралежкова
Не би трябвало да има заседания без неговото присъствие – Л. Панов

Решение – маха се чл. 32 /председателят да определи друг член на Съвета да води
заседание в негово отсъствие/.

Б. Гяурова предлага да се прецизира текстът на чл. 23 във връзка с чл. 35 /срок за
публикуване на резюмето от протокола/.
Т. Белев поставя нова тема за дискусия:
- Всички предвидени в закона функции на Съвета изискват обяснение. Примерно какво
означава „координира изпълнението на Стратегията“, как? За да стане ясно колко много
работа има да върши този Съвет – Т. Белев
- Може би е добре Съветът да реши дали да взема външен консултант – Л. Панов
- Трябва да е ясно, примерно за това как се определя ефективността на изразходването
на публични средства – Т. Белев
- Както са обяснени принципите, така да са обяснени и дейностите – Б. Гяурова
- Иначе ще оставим на Съвета много ясни правила как заседава, а не по същество – Т.
Белев
РЕШЕНИЕ – Б. Гяурова се ангажира с поясненията по функция 1, Л. Панов по функция
2, И. Таралежкова по функция 3, Тома Белев по функция 4, И. Николова по функция 5,
В. Кавръкова по функция 6, Л. Колчева по функция 7.
-

Да отпадне чл. 38 /Съветът да има говорител/ - М. Цанкова

ГЛАСУВАНЕ - 9 „за“, 1 „против“, 2 се въздържат.
-

-

Чл. 37 /разпространяване на информация за работата на Съвета/ - да се запише и
през социалните мрежи – В. Кавръкова
Вместо чл. 38 да се запише, когато член на Съвета изразява собствена позиция в
публичното пространство, го прави в лично качество, а не от името на Съвета –
И. Таралежкова
Не съм съгласна вицепремиерът да представлява Съвета примерно пред медиите
– Л. Колчева
Председателят представлява Съвета пред Министерския съвет – Т. Белев

Отпада текстът за вицепремиера, че „представлява Съвета“.
РЕШЕНИЕ – по текстовете на чл. 4 – следващо заседание на работната група на 9
февруари от 9.30 ч.

