ПРОТОКОЛ № 10
от заседание на Комисията за организиране и провеждане на избори на
членовете на Съвета за развитие на гражданското общество (СРГО), определена
със Заповед № В-12 от 21 на главния секретар на Министерския съвет от януари
2020 г., изменена и допълнена със Заповед № В-20 от 18 февруари 2020 г.
Днес, 14 май 2020 г., от 11:00 часа, чрез видео-конферентна връзка се проведе
заседание на КОМИСИЯТА за организиране и провеждане на избори на членовете на
Съвета за развитие на гражданското общество (СРГО), наричана по-нататък
КОМИСИЯТА.
КОМИСИЯТА заседава в състав, както следва: Ралица Величкова –
председател, Мария Казанджиева, Лазар Петров, Мария Цанкова и Росица Иванова –
редовни членове.
КОМИСИЯТА заседава при следния дневен ред:
1. Констатиране на резултатите от проведеното електронно гласуване за
кандидати за членове на Съвета;
2. Други
по т. 1 от дневния ред:
Комисията констатира, че в електронното гласуване за кандидати за членове на Съвета
за развитие на гражданското общество, приключило на 13 май 2020 г. са участвали 286
организации от общо допуснати за участие в процедурата 379. Въз основа на подадените
гласове класираните за членове на Съвета организации са, както следва:
1.

"БЪЛГАРСКИ ЦЕНТЪР ЗА НЕСТОПАНСКО ПРАВО", ЕИК 130570377 -

178 гласа;
2.

"БЪЛГАРСКИ ДАРИТЕЛСКИ ФОРУМ",ЕИК 131201582 – 126 гласа;

3.

"РАБОТИЛНИЦА ЗА ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ", ЕИК 130560949

– 108 гласа;
4.

"СВЕТЪТ НА МАРИЯ", ЕИК 176246240 – 94 гласа;

5.

"БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ЖЕНИТЕ", ЕИК 131308239 – 85 гласа;

6.

СДРУЖЕНИЕ АСОЦИАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ-

БЪЛГАРИЯ", ЕИК 176007906 – 85 гласа;
7.

"ФОНДАЦИЯ "ЗАЕДНО В ЧАС", ЕИК 175935973 – 83 гласа;

8.

СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ", ЕИК 703415 – 77 гласа;
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9.

"БЪЛГАРСКИ ХЕЛЗИНКСКИ КОМИТЕТ", ЕИК 831091447 – 73 гласа;

10.

"ЗА НАШИТЕ ДЕЦА", ЕИК 131327481 – 71 гласа;

11.

"АСОЦИАЦИЯ НА ПАРКОВЕТЕ В БЪЛГАРИЯ", ЕИК 131066056 – 70

12.

"БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА АЛТЕРНАТИВЕН ТУРИЗЪМ", ЕИК

гласа;
121703113 – 63 гласа;
13.

"АСОЦИАЦИЯ РОДИТЕЛИ", ЕИК 130577279 – 61 гласа;

14.

"КАРИН ДОМ", ЕИК 813145053 – 59 гласа.

Въз основа на направената констатация и на основание чл. 14, ал. 6 във връзка с чл. 15,
ал. 1 от ПОДСРГО, Комисията взе следните РЕШЕНИЯ:
1. Да обяви резултатите от гласуването, класирането на организациите и
протоколите от заседанията си на Портала за обществени консултации
www.strategy.bg на 18 май 2020 г.
2. Да изпрати покани до класираните организации за определяне на техни
представители в Съвета за развитие на гражданското общество.
по т. 2 от дневния ред:
1.Комисията констатира, че на 4.05.2020 г. чрез платформата СЪЮЗ НА
ГЕОДЕЗИСТИТЕ И ЗЕМЕУСТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ, 121263354 са подали
възражение за невключването им в списъка на организациите- кандидати за членове
на Съвета. Комисията констатира, че заявлението е подадено след изтичането на
срока по чл. 12 ал. 4 от ПОДСРГО, поради което не подлежи на разглеждане.
2.Комисията взе решение за изпращане на прессъобщение чрез прес службата на
Министерски съвет за приключване на етапа на електронното гласуване и
публикуване на резултатите и списъка с класираните организации на уеб-базираната
електронна платформа.
Заседанието приключи в 11:30 часа.
Подписи:
Председател:
(Ралица Величкова)
Членове:
(Мария Казанджиева)
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(Лазар Петров)
(Мария Цанкова)
(Росица Иванова)
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