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КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИTE ВЪПРОСИ И 

КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ 

 

 

АНЕКС 

  

към Решение прието на 16 декември 2014 г. на редовно заседание на Комисията по 

европейските въпроси и контрол на европейските фондове относно Правила за 

организацията и дейността на Съвета за обществени консултации към Комисията 

по европейски въпроси и контрол на европейските фондове в 43-то Народно 

събрание. 

 

 

Днес, 08.06.2016 г., на свое редовно заседание Комисията по европейските въпроси 

и контрол на европейските фондове на основание чл. 15 от Правилата за организацията 

и дейността на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските 

фондове 

 

Р  Е Ш И: 

 

1. Текстът по чл. 6, т. 2 от Правила за организацията и дейността на Съвета за 

обществени консултации към Комисията по европейски въпроси и контрол на 

европейските фондове се изменя така:  

„Постоянните членове на Съвета са 25. Те се определят с решение на 

Комисията и са посочени в Приложение № 1 и групирани там по следния начин: 

1. Национално представени организации на работодателите, признати от 

Министерския съвет по реда на Кодекса на труда; 

2. Национално представени организации на работниците и служителите, 

признати от Министерския съвет по реда на Кодекса на труда; 

3. Националното сдружение на общините в Република България; 

4. Представители на академичните среди; 
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5. Неправителствени организации с експертен капацитет, покриващ 

широк кръг от въпроси.“ 

 

2. В съответствие с чл. 6, т. 3, определя организациите от Приложение №1, както и 

на броя на представителите от всяка организация, както следва: 

 

 

Група Организация Представители 

Национално представени 

организации на 

работниците и 

служителите, признати от 

Министерския съвет по 

реда на Кодекса на труда 

Конфедерация на независимите 

синдикати в България 

1 

Конфедерация на труда 

"Подкрепа" 

1 

 

 

Национално представени 

организации на 

работодателите, признати 

от Министерския съвет по 

реда на Кодекса на труда 

Асоциация на индустриалния 

капитал в България 

1 

Българска стопанска камара 1 

Българска търговско-промишлена 

палата 

1 

Конфедерация на работодателите 

и индустриалците в България 

1 

Национално сдружение на общините в Република 

България 

1 

 

 

Представители на 

академичните среди 

Българска академия на науките 1 

Софийски университет, катедра 

"Европеистика" 

1 

УНСС, факултет "Международна 

икономика и политика" 

1 

 

 

 

 

 

Неправителствени 

организации с експертен 

капацитет, покриващ 

широк кръг от въпроси 

Балкански институт по труда и 

социалната политика 

1 

Индъстри Уоч 1 

Институт за пазарна икономика 1 

Институт за социална интеграция 1 

Институт за икономическа 

политика 

1 
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Институт "Отворено общество" - 

София 

1 

Българска асоциация на 

агенциите за регионално развитие 

и бизнес центрове 

1 

Български хелзинкски комитет 1 

Съюз на икономистите в 

България 

1 

Съюз на юристите в България 1 

Фондация "Институт за 

икономика и международни 

отношения" 

1 

Фондация "Европейски институт" 1 

Пан Европа България 1 

Център за европейски и 

международни изследвания 

1 

Център за изследване на 

демокрацията 

1 

 

 

 

 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА  

ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ  

И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ  

ФОНДОВЕ: 

 

 

СИЛВИЯ ХУБЕНОВА 

 

 

 

  

 

 

  

 


