
  

ПРАВИЛА 

за определяне на представители на неправителствени организации за членове на 

Обществения съвет към Комисията по взаимодействието с неправителствените 

организации и жалбите на гражданите 

 

 

 Чл. 1. Настоящите правила уреждат критериите и процедурата за предлагане и 

избиране на представители на неправителствени организации за членове на Обществения 

съвет към Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите 

на гражданите, наричана за краткост по-нататък „Комисията“. 

 

Чл. 2. (1) Общественият съвет е консултативен орган, който подпомага дейността 

на Комисията и оказва екпертна помощ при вземане на нейните решения. 

(2) Общественият съвет е форма на партньорство между Народното събрание и 

структурите на гражданското общество с цел засилване на прозрачността в 

законодателния процес и осигуряване на обществено наблюдение и контрол върху 

дейността на законодателния орган. 

(3) Участието на представителите на неправителствените организации се 

осъществява на доброволен принцип. 

(4)  Общественият съвет се състои от 22-ма члена. 

 

Чл. 3. Представители в Обществения съвет може да предлагат неправителствени 

организации: 

1. които са регистрирани при условията и по реда на Закона за юридическите 

лица с нестопанска цел и са осъществявали своята дейност не по-малко от 3 години преди 

датата на подаване на заявлението за участие с предмет в поне една от следните области: 

-  развитие на гражданското общество; 

- развитие на местните общности; 

- законодателство, застъпничество, публични политики; 

- правосъдие, вътрешна сигурност и обществен ред; 
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- международни и европейски въпроси и политики; 

- въпроси и политики на българите в чужбина; 

- защита на правата на човека; 

- етнически въпроси и миграция; 

- правата на жените и равнопоставеност на половете; 

- младежки въпроси и политики; 

- правата на децата; 

- образование и наука; 

- култура и културно-историческо наследство; 

- читалищна дейност и самодейност; 

- икономическо развитие; 

- IT развитие; 

- социални въпроси и пазар на труда; 

- правата на хората с увреждания; 

- здравеопазване; 

- физическо възпитание и спорт; 

- екология и околна среда; 

- дарителство и доброволчество. 

 

2. имат опит в разработването, изпълнението, мониторинга или оценката на 

стратегии, програми, политики или проекти в посочените области.  

3.  притежават експертен капацитет в една или няколко от изброените области на 

компетентност. 

 

Чл. 4. (1) Комисията отправя публична покана за участие на неправителствени 

организации в Обществения съвет, която се публикува на официалната интернет страница 

на Народното събрание. 

(2) В поканата по ал. 1 се посочват критериите, необходимите документи и 

крайният срок, за подаване на заявления. 
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Чл. 5. За участие в Обществения съвет неправителствените организации подават 

следните документи: 

1. заявление по образец  /Приложение № 1/; 

2. удостоверение за актуално състояние; 

3. удостоверение за липса на данъчни задължения; 

4. описание на опита на организацията в определената област на компетентност, 

придружено от съответни писмени доказателства (препоръки, публикации, участия в 

проекти и др.), както и представяне на екпертния й капацитет. 

 

Чл. 6. (1) В срок от 7 дни след крайната дата за подаване на заявления Комисията 

извършва проверка за съответствие на постъпилите документи с изискванията по чл. 3 и 

чл. 5. 

(3) На интернет страницата на Комисията се публикува списък на всички 

неправителствени организации, които са подали заявление, както и списък по области на 

компетентност на организациите, които отговарят на изискванията и ще бъдат поканени 

да излъчат представители в Обществения съвет.  

(4) Комисията информира организациите, които не отговарят на изискванията, за 

причините, поради които не са допуснати за участие. 

Чл. 7. (1) Организациите, които осъществяват дейност в една и съща област на 

компетентност, се представляват в Обществения съвет от един представител. 

(2) Комисията изпраща покана на допуснатите до участие в Обществения съвет 

организации да изберат в определен срок свой представител, който ще изразява техните  

интереси в Обществения съвет. 

(3) Неправителствените организации от съответната област на компетентност 

уведомяват Комисията за датата, мястото и часа на срещата, на която ще изберат своя 

представител в Обществения съвет. 

(4) Решението за избиране на представител на неправителствените организации се 

удостоверява с протокол и присъствен лист. Решението за избиране на представител в 

Обществения съвет се приема с гласовете на повече от половината организации.  
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(5) В случай, че неправителствените организации не излъчат в определения срок 

представител, същият се определя от Комисията измежду всички допуснати до участие 

неправителствени организации. Решението се приема с обикновено мнозинство. 

 

Чл. 8. (1) За член на Обществения съвет не може да бъде избрано лице, което е в 

положение на свързано лице по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на 

конфликт на интереси с член на Комисията. 

(2) За излъчените представители на неправителствените организации се представят 

следните документи: 

1. декларация за липса на обстоятелства /Приложение № 2/ 

2. декларация за липса на конфликт на интереси по ал. 1 /Приложение № 3/; 

3. автобиография; 

4. други писмени доказателства за наличието на опит в съответната област на 

компетентност. 

 

Чл. 9. (1) В срок от 7 дни Комисията проверява дали излъчените представители на 

неправителствените организации отговарят на изискванията по чл. 8. 

(2) В случай, че даден кандидат не отговаря на изискванията, Комисията поканва 

неправителствените органиции да излъчат нов представител по реда на чл. 7. 

 

Чл. 10. Съставът на Обществения съвет се определя от Комисията в съответствие с 

чл. 22, ал. 3 от Вътрешите правила за работа на Комисията. 

 

Чл. 11. (1) В случай, че член на Обществения съвет прекрати участието си, 

неправителствените организации от съответната област на компетентност излъчват нов 

представител по реда на чл. 7. 

 

Настоящите правила се приемат на основание чл. 22, ал. 2 от Вътрешните 

правила за работата на Комисията по взаимодействието с неправителствените 

организации и жалбите на гражданите. 


