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П Р О Т О К О Л № 4 

от  

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ  

към 

КОМИСИЯТА ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО С НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ И ЖАЛБИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ 

София, 25 юни 2015 г. 

 

Днес, 25 юни 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 12 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. То протече при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Законопроект за изменение и допълнение на закона за висшето образование, № 554-

01-84, внесен на 29.04.2015 г. от Милена Дамянова и група народни представители. 

 

2. Национална гражданска инициатива за тълкуване на основание чл. 51, ал. 1 от 

Закона за нормативните актове, на законови норми свързани с честното правосъдие 

в Република България, № ПГ-539-00-22, внесена от Инициативен комитет на 

16.02.2015 г. 

 

3. Национална гражданска инициатива за приемане на Закон за отмяна на банковата и 

търговската тайна върху цялостната дейност на банки, за които е взето решение за 

преструктуриране или отнемане на лиценза, № 539-01-4, внесена от Инициативен 

комитет на 07.05.2015 г. 
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След представянето на дневния ред председателя предложи заседанието да се води от г-жа 

Ива Таралежкова, заместник-председател на Обществения съвет. 

 

 

Гласуване: 

Гласували „За” – 11;      

Гласували „Против”: няма; 

Гласували „Въздържал се”: няма.   

 

 

Впоследствие в заседанието се включи още 1 представител на Обществения съвет и имаше 

кворум от 12 члена.   

 

След представените становища от представителите на Националното представителство на 

студентските съвети – Ангел Георгиев, Медицински университет гр. София и Нов 

български университет – Николай Гешев и Ангел Ранчински, Асоциацията на младежките 

организации – Михаела Пенчева въз основа на дискусията по т. 1 от дневния ред, 

Обществения съвет гласува и прие следните решения: 

 

Подкрепя внесения Законопроект за изменение и допълнение на Закона за висшето 

образование, № 554-01-84, внесен на 29.04.2015 г. от Милена Дамянова и група народни 

представители със следните предложения за поправки: 

 

т. 4, ал. 5. Правото на глас в Националното представителство на студентските съвети 

е обвързано със заплащането на членския внос за съответната година. 

 

Гласуване: 

Гласували „За” – 10;      

Гласували „Против”: няма; 

Гласували „Въздържал се”: 2.   

 

Преходна разпоредба, § 2. В срок до 6 месеца от влизане на закона в сила 

Националното представителство на студентските съвети привежда състава си в 

съответствие с изискванията на този закон. 

 

Гласуване: 

Гласували „За” – 10;      

Гласували „Против”: няма; 

Гласували „Въздържал се”: 2.   

 

 

 

След предложение от Владислава Цолова и Адриана Стоименова от област на 

компетентност "Правата на хората с увреждания“  Обществения съвет гласува и прие 

следното решение: 
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Общественият съвет да работи за поправки в Закона за висшето образование, 

касаещи подготовката и сертифицирането на специалисти и терапевти за работа с 

деца със специални образователни потребности. 

 

Гласуване: 

Гласували „За” – 12;      

Гласували „Против”: няма; 

Гласували „Въздържал се”: няма.   

 

 

Въз основа на дискусията по т.2 и т.3 от дневния ред, Обществения съвет гласува и прие 

следното решение: 

 

Общественият съвет предлага на Комисията по взаимодействие с НПО и жалбите на 

гражданите да разгледа и обсъди Националните граждански инициативи. 

 

 

Гласуване: 

Гласували „За” – 11;      

Гласували „Против”: няма; 

Гласували „Въздържал се”: няма.   

 

Ива Таралежкова информира Обществения съвет за извънредното заседание на ПК по 

правни въпроси и приетите промени в Закона за пряко участие на гражданите в 

държавната власт и местното самоуправление. Общественият съвет взе решение за 

разработване и писмено съгласуване на становище, изразяващо позиция относно 

обвързването на резултатите от референдумите с гласувалите в изборите. 

 

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 ЗАСЕДАНИЕТО………………………………… 

         /Ива Таралежкова/ 

 

 

 

   ПРОТОКОЛЧИК:……………………………………………………….. 

         /Галина Желева/ 


