ПРОТОКОЛ № 11

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, 27 май 2020 г., от 16.00 часа, в сградата на Министерския съвет се състоя
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. Разглеждане на постъпили възражения в срока по чл. 15, ал. 2 от Правилника за
организацията и дейността на Съвета за развитие на гражданското общество
(ПОДСРГО).
по точка първа от дневния ред:
Комисията констатира, че:
1. с вх. № 08.01-86 от 22.05.2020 г. е постъпило възражение от Национална
асоциация „Българско Черноморие“;
2. с вх. № 08.01-86 от 25.05.2020 г. е постъпило възражение от Балканско Атонско
дружество;
3. с вх. № 08.01-86 от 26.05.2020 г. е постъпила жалба от сдружение “Национално
сдружение на собствениците на имоти“;
4. с вх. № 08.01-86 от 26.05.2020 г. е постъпило „несъгласие –възражение“ от
сдружение „Рафаел, инфо, култура #туризъм“.
Комисията, при съобразяване на обстоятелството, че по реда на чл. 15, ал. 2 от ПОДСРГО
могат да се предявяват само възражения относно обявените от нея на 18.05.2020 г.
резултати от гласуването и класирането на организациите, и, след прегледа по същество
на описаните възражения, намира, че от такъв характер е единствено възражението на
Балканското атонско сдружение, конкретно твърдението им, че след като вотът не е таен,
липсва публична информация, съответно „публикуване на списъците с организации,
конкретно и поотделно подкрепили всяка от избраните организации…“.
Поради естеството на задълженията си по проверка на постъпили в уеб базираната

електронна платформа https://voting.government.bg/ заявления за регистрация за участие,
по смисъла на чл. 11, ал.2-4 от ПОДСРГО, Комисията няма достъп до данните,
съхранявани в информационната система относно това как организациите, допуснати за
участие в процедурата, са упражнили правото си на глас, т.е за кого са гласували.
С оглед на изложеното, Комисията РЕШИ:
1. Да поиска от лицата, отговорни за поддръжка на уеб базираната електронна
платформа https://voting.government.bg/ извличане на информация от системата,
чрез която да е видно от кои организации са се формирали гласовете за
класираните за членове на съвета организации.
2. Предоставената по т. 1 информацията да се публикува на Портала за обществени
консултации и да се изпрати в отговор на възражението на Балканското Атонско
сдружение.
Заседанието приключи в 17.30 часа
Подписи:
Председател:
(Ралица Величкова)
Членове:
(Мария Казанджиева)
(Лазар Петров)
(Мария Цанкова)
(Росица Иванова)

