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         До        Председателя 

         на         КОМИСИЯ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО С  

              НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И  

              ЖАЛБИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ на 

              43-то Народно Събрание 

 

 копие до:   Зам. Председателя на Комисията 

                     Снежана  Дукова 

 

копие до:   членоветe на Комисията 

        по е-mail 

   ОТНОСНО:    Проект за вътрешни правила   

за работата на  

КОМИСИЯ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО С  

НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И  

ЖАЛБИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ 
 

 

 

ПИСМЕНО СТАНОВИЩЕ  
От Светослав Николов  

Представляващ ГК „Равни пред  Закона“ 

               Контакти:  

Тел: 0876419144 

E-mail: gkravnipredzakona@gmail.com 

 

 

Уважаема Г-жо Маринска,  

 

  ГК „Равни пред  Закона“ предлага в проекта за Вътрешни правила за работа на Комисията, 

уреждащ работата на поверената Ви  КОМИСИЯ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО С НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ И ЖАЛБИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ  да се направят следните промени  в Глава трета  

„ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ“  

1.  Да се направи допълнение към чл. 11, ал.1 изречение първо, като предлагаме да се добави  

следния текст  след  думата  в „разискванията“,  

“ само при изпълнение на условията по чл. 14, ал.1...“, 

  Смятаме, че предложеното допълнение по чл. 11, ал.1, изречение първо, ще повиши качеството на 

обсъжданията в Комисията и ще спести ценни ресурси – като време, стенографски труд, заетост на 
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народните представители и други. С направеното предложение в дискусиите ще могат да вземат 

пълноценно участие, запознатите и подготвени представители на неправителствени организации. 

 2. Считаме, че текста по чл. 20, ал.4, в частта „оказва експертна помощ“ е в противоречие с 

материалноправни разпоредби на чл. 73 от ЗЗДискр и на други закони, уреждащи равенство в 

третирането. Във връзка с това, предлагаме в текста по чл. 20, ал.4,  да се направи следната 

редакция:  

             „ оказва помощ“ 

3. В  чл. 21, ал.1  предлагаме следната редакция: 

 „Обществения съвет, чрез своята дейност съдейства за прозрачността на работата на 

Комисията“ 

  Обществения съвет не е властови орган, а е консултативен и в това му качество не може да 

гарантира прозрачността на работата на Комисията, а може да съдейства.  

 

4. В  чл. 22, ал.1  предлагаме следната редакция: 

    „Обществения съвет се състои от представители на неправителствени организации, подпомаган 

от експерти“ 

  Считаме, че целта на обществения съвет е повишаване на взаимното доверие между властта и 

гражданите. Общественият съвет е доброволна организация на общността, която обединява 

гражданите с цел изграждане на динамична, благоприятна и справедлива среда чрез участие в 

процеса на вземане на решения и целта му е да осигури най-широко представителство. 

5. Предлагаме  чл. 22, ал.2  да отпадне, т.к. е в противоречие с материалноправни разпоредби на чл. 

73 от ЗЗДискр и на други закони, уреждащи равенство в третирането. 

 Правилника за работа на Комисията, не трябва на нарушава законовите разпоредби и собственият 

си чл.2 (1). 

6.  Предлагаме следната редакция на  чл. 22, ал.4 : 

„Комисията приема правилата за работа на Обществения съвет, въз основа на предложени от 

същия съвет проект на  Правила за работа, които не противоречат на Правилника за организацията 

и дейността  на НС“ 

     Би следвало да се даде свобода на Обществения съвет да предложи проект за Правила на работа. 

Считаме, че  има натрупан положителен опит и добри практики по въпроса до сега. 

10.12.2014 г.        Подпис: 

          Светослав Николов 


