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П Р О Т О К О Л № 3 

от  

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ  

към 

КОМИСИЯТА ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО С НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ И ЖАЛБИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ 

София, 21 май 2015 г. 

Днес, 21 май 2015 г., в 10:00 часа, в гр. София, на адрес гр. София, пл. „Княз Александър I” 

№ 1, зала 142 на Народното събрание, се проведе заседание на Обществения съвет към 

Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на 

гражданите.  

На заседанието присъстваха 14 представители на Обществения съвет, членове на 

работните групи и гости по приложен присъствен лист. 

Заседанието на Обществения съвет е надлежно свикано от неговия Председател и не са 

установени пречки за приемане на валидни решения.  

При откриването на заседанието присъстваха 11 души, което беше достатъчен кворум за 

провеждането му. Председателят предложи то да протече по следния: 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за достъп до 

обществена информация, № 502-01-33, внесен от Министерски съвет. 

2. Избор на заместник-председатели на Обществения съвет. 

3. Разни.  

 

Гласуване: 

Гласували „За” – 11;      

Гласували „Против”: няма; 

Гласували „Въздържал се”: няма.   

 

Съгласно проведеното гласуване дневният ред беше приет. 

 

Впоследствие в заседанието се включиха още 3 представители на Обществения съвет и 

имаше кворум от 14 члена.   

 

 

След представеното становище на Фондация „Програма достъп до информация“ от г-жа 

Гергана Жулева и г-н Александър Кашимов и въз основа на дискусията по т. 1 от дневния 

ред, Обществения съвет гласува и прие следните решения: 
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Предлага на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и 

жалбите на гражданите да подкрепи внесения Законопроект за изменение и 

допълнение на Закона за достъп до обществена информация да бъде приет на първо 

гласуване. 

Гласуване: 

Гласували „За” – 14;      

Гласували „Против”: няма; 

Гласували „Въздържал се”: няма.   

 

Общественият съвет предлага да се създаде работна група между представители на 

Фондация „Програма достъп до информация“, Обществения съвет и народни 

представители от Комисията за обсъждане на промени в ЗИД на ЗДОИ между първо 

и второ гласуване. 

 

Гласуване: 

Гласували „За” – 13;      

Гласували „Против”: няма; 

Гласували „Въздържал се”: 1.   

 

По т. 2 от дневния ред постъпиха 4 предложения за заместник-председатели на 

Обществения съвет, а именно: 

 

г-н Веселин Сотиров 

ген. майор Нонка Матова 

г-жа Ива Таралежкова 

г-жа Мариана Банчева 

 

г-н Веселин Сотиров си направи самоотвод. 

 

Бяха предложени два варианта за гласуване на представените предложения, а именно: 

 

За трите номинации за заместник-председател всеки член на на Обществения съвет гласува 

само веднъж, за един от тримата. 

 

Гласуване: 

Гласували „За” – 6. 

 

Съгласно проведеното гласуване решението не беше прието. 

 

За трите номинации за заместник-председател всеки член на на Обществения съвет гласува 

за двама от тримата кандидати. 
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Гласуване: 

Гласували „За” – 7.    

 

Съгласно проведеното гласуване решението беше прието. 

 

Съгласно взетото решение за начина на гласуване бяха избрани заместник-председатели: 

 

За номинацията на ген. майор Нонка Матова за заместник-председател. 

 

Гласуване: 

Гласували „За” – 5.    

 

За номинацията на г-жа Ива Таралежкова за заместник-председател. 

  

Гласуване: 

Гласували „За” – 8.    

 

За номинацията на г-жа Мариана Банчева за заместник-председател. 

 

Гласуване: 

Гласували „За” – 9.     

 

Съгласно проведеното гласуване за заместник-председатели на Обществения съвет 

към Комисията бяха избрани г-жа Мариана Банчева и г-жа Ива Таралежкова. 

 

По т.3 от дневния ред постъпи едно предложение за дата на следващото заседание на 

Обществения съвет, което беше прието по принцип: 

 

Следващото заседание на Обществения съвет ще се състои на 25 юни 2015 г., 

четвъртък, от 10:00 ч. в зала 142 на Народното събрание.  

 

С изчерпването на дневния ред, Общественият съвет към Комисията по взаимодействието 

с неправителствените организации и жалбите на гражданите приключи своята работа и 

заседанието беше закрито. 

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС………………………………… 

         /Любен Панов/ 

 

 

 

     ПРОТОКОЛЧИК:………………………………………… 

         /Галина Желева/ 


