ПРОТОКОЛ
№ 1/ 17.05.2019 г.
Днес 17.05.2019 г., в сградата на институцията на омбудсмана на Република
България, с адрес: гр. София, ул. „Георг Вашингтон“ № 22, Комисията за
организиране и провеждане на процедурата за избор на членове – представители на
организациите на и за хора с увреждания на Съвета за наблюдение (Комисията),
създадена със Заповед № 76-48/09.05.2019 г. на омбудсмана на Република България в
изпълнение на чл. 6 от Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания,
проведе заседание в състав:
Председател: Ева Жечева – директор на Дирекция „Права на детето“
Членове:
1.
Десислава Александрова – главен юрисконсулт
2.
Иван Дечев – главен експерт в отдел „Права на хората с увреждания и
дискриминация“
3.
Златина Касърова-Дукова, член на Комисията за защита от
дискриминация;
4.
Петър Кичашки, член на Комисията за защита от дискриминация
Заседанието протече при следния,
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Опис на постъпилите заявления от организации на и за хората с увреждания
за участие в процедурата за избор на членове – представители на организациите на и
за хора с увреждания на Съвета за наблюдение.
2. Опис на номинираните кандидати за представители на организациите на и за
хора с увреждания на Съвета за наблюдение.
3. Проверка изпълнение от организациите на и за хората с увреждания и
номинираните кандидати на изискванията на чл. 7, ал. 2 от Правилника за прилагане
на Закона за хората с увреждания.
Заседанието започна в 9 ч.
По точка 1 от дневния ред Комисията констатира, че в установения срок за
прием на документи (11 април 2019 г. – 25 април 2019 г.) са постъпили заявления за
участие в процедурата за избор на членове – представители на организациите на и за
хора с увреждания на Съвета за наблюдение от организации на и за хората с
увреждания, регистрирани от деловодството на омбудсмана със следните входящи
номера:
1.
Вх. № 76-03/24.04.2019 г. г. – Съюз на военноинвалидите и
военнопострадалите, ЕИК: 121485764;
2.
Вх. № 76-04/23.04.2019 г. – СНЦ "Спина бифида и Хидроцефалия
България", ЕИК: 176087394;
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3.
Вх. № 76-05/23.04.2019 г. – Конфедерация за защита правата на децата,
ЕИК: 176699575;
4.
Вх. № 76-06/24.04.2019 г. – Сдружение "Асоциация на родители на деца
с епилепсия", ЕИК: 175474535;
5.
Вх. № 76-07/24.04.2019 г. – Национален съюз на трудовопроизводителните кооперации, ЕИК: 000696508;
6.
Вх. № 76-08/24.04.2019 г. – Фондация "Движение на българските майки",
ЕИК: 131372462;
7.
Вх. № 76-09/24.04.2019 г. – Сдружение "Асоциация на родители на деца
с епилепсия", ЕИК: 175474535;
8.
Вх. № 76-10/24.04.2019 г. – Съюз на слепите в България, ЕИК:
000703155;
9.
Вх. № 76-11/25.04.2019 г. – Национален алианс за социална отговорност,
ЕИК: 175712639;
10. Вх. № 76-12/25.04.2019 г. – Сдружение "Асоциация на родителите на
деца с нарушено зрение", ЕИК: 831489789;
11. Вх. № 76-13/25.04.2019 г. – Център за психологически изследвания, ЕИК:
121858448;
12. Вх. № 76-14/25.04.2019 г. – Фондация "Рехабилитация на слепи", ЕИК:
825020634;
13. Вх. № 76-15/25.04.2019 г. – Център за социална адаптация на групи в
риск, ЕИК: 115615491;
14. Вх. № 76-16/25.04.2019 г. – Християнски център за хора с увреждания
"Благодат" ЕИК: 115654722;
15. Вх. № 76-17/25.04.2019 г. – Сдружение "Национален център за
рехабилитация на слепи", ЕИК: 115854783;
16. Вх. № 76-18/25.04.2019 г. – Фондация "Съпричастие", ЕИК: 103551351;
17. Вх. № 76-19/25.04.2019 г. – СКСГ "Вихър" Варна, ЕИК: 103917083;
18. Вх. № 76-20/25.04.2019 г. – Национална организация "Малки български
хора", ЕИК: 121112644;
19. Вх. № 76-21/25.04.2019 г. – СНЦОП "Българска асоциация диабет", ЕИК:
121462057;
20. Вх. № 76-22/25.04.2019 г. – Българска асоциация за рекреация,
интеграция и спорт, ЕИК: 175804952;
21. Вх. № 76-23/25.04.2019 г. – Сдружение "Прозорец към света", ЕИК:
148041246;
22. Вх. № 76-24/25.04.2019 г. – Сдружение "Асоциация на невиждащите
есперантисти в България", ЕИК: 115310326;
23. Вх. № 76-25/25.024.2019 г. – СНЦ Спортен клуб за слепи "Успех" Варна,
ЕИК: 103199989;
24. Вх. № 76-26/25.04.2019 г. – Център за независим живот, ЕИК: 831755154;
25. Вх. № 76-27/25.04.2019 г. – Българска асоциация за рекреация и туризъм,
ЕИК: 176413294;
26. Вх. № 76-28/25.04.2019 г.; Българска асоциация за лица с интелектуални
затруднения, ЕИК: 831491758;
27. Вх. № 76-29/25.04.2019 г. – Сдружение "Съюз на инвалидите в
България", ЕИК: 000707565;
28. Вх. № 76-30/25.04.2019 г. – Национална федерация на работодателите на
инвалиди, ЕИК: 130428805;
29. Вх. № 76-31/25.04.2019 г. – Фондация "Воден път", ЕИК: 131172942;
30. Вх. № 76-32/25.04.2019 г. – Сдружение "Национален алианс на хора с
редки болести", ЕИК: 175331937;
2

31. Вх. № 76-33/25.04.2019 г. – Сдружение "Асоциация на родители на деца
с увреден слух", ЕИК: 121271098;
32. Вх. № 76-34/25.04.2019 г. – Фондация "Заслушай се", ЕИК: 176786514;
33. Вх. № 76-35/25.04.2019 г. – Фондация "Майко Мила", ЕИК: 177178543;
Констатира се, че Национална асоциация на сляпо-глухите в България са
подали заявление с вх. № 76-37/30.04.2019 г., а Фондация „Помощ на лица с проблеми
в развитието“ – заявление с вх. № 76-43/03.05.2019 г.
При извършената от Комисията проверка на пощенските клейма се установи, че
Национална асоциация на сляпо-глухите в България е подала заявлението си за
участие в процедурата на 24 април 2019 г. г., като от Български пощи са го доставили
в институцията на омбудсмана на 30 април 2019 г. г. и е регистрирано с вх. № 7637/30.04.2019 г..
Проверката на пощенските клейма на Фондация „Помощ на лица с проблеми в
развитието“ показа, че организацията е подала документите в Български пощи на 25
април 2019 г., като от пощата са доставили на 3 май 2019 г. г. и е регистрирано с вх.
№ 76-43/03.05.2019 г.
Становището на Комисията е, че заявленията на Национална асоциация на
сляпо-глухите в България и Фондация „Помощ на лица с проблеми в развитието“ са
подадени в срок и следва да бъдат приети.
34. Вх. № 76- 37/30.04.2019 г. – Национална асоциация на сляпо-глухите в
България, ЕИК: 115173977
35. Вх. № 76-43/03.05.2019 г. – Фондация „Помощ на лица с проблеми в
развитието“, ЕИК: 176242352.
Комисията установи, че Сдружение „Асоциация на родители на деца с
епилепсия“ са подали две заявления, регистрирани с Вх. № 76-06/24.04.2019 г. и Вх.
№ 76-09/24.04.2019 г.
По точка 2 от дневния ред Комисията установи, че подалите заявления
организации на и за хора с увреждания на Съвета за наблюдение са номинирани
следните кандидати за представители на организациите на и за хора с увреждания на
Съвета за наблюдение:
1.
Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите номинира Петър
Траянов Велчев;
2.
Фондация "Движение на българските майки" номинира Весела
Михайлова Одажиева;
3.
Конфедерация за защита правата на децата номинира Вера Димитрова
Иванова;
4.
Сдружение "Асоциация на родители на деца с епилепсия" номинира Ива
Методиева Поповска;
5.
Съюз на слепите в България номинира Васил Трифонов Долапчиев;
6.
Сдружение "Национален център за рехабилитация на слепи" номинира
Васил Трифонов Долапчиев;
7.
Българска асоциация за рекреация, интеграция и спорт номинира
Антоанета Иванова Костова;
8.
Център за независим живот номинира Митко Николов Цветков;
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9.
Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения номинира
Илиана Йорданова Малинова;
10. Сдружение "Национален алианс на хора с редки болести" номинира
Владимир Александров Томов;
11. Фондация "Заслушай се" номинира Ашод Таквор Дерандонян.
12. Фондация „Помощ на лица с проблеми в развитието“ номинира
Мирослава Стефчова Асенова
Комисията установи, че Сдружение „Асоциация на родители на деца с
епилепсия“ със заявления Вх. № 76-06/24.04.2019 г. и Вх. № 76-09/24.04.2019 г. е
номинирала два пъти Ива Методиева Поповска.
Комисията установи, че Сдружение "Национален център за рехабилитация на
слепи" и Съюзът на слепите в България са номинирали Васил Трифонов Долапчиев.
Общо номинирани кандидати: 11
По точка 3 от дневния ред Комисията разгледа:
1.
подадените документи от заявилите участие в процедурата организации
на и за хората с увреждания и на номинираните кандидати
2.
постъпилите отговори по служебната проверка от Министерството на
регионалното развитие и благоустройството, Министерството на правосъдието и
Националната агенция за приходите;
3.
базата данни на Търговския регистър и на регистъра на Министерството
на правосъдието
След направената проверка на документите, информацията от
Министерството
на
регионалното
развитие
и
благоустройството,
Министерството на правосъдието и Националната агенция за приходите,
Комисията реши:
Допуска до процедурата за избор на членове – представители на организациите
на и за хора с увреждания на Съвета за наблюдение следните номинирани
кандидати, подредени по реда на постъпване на техните имена в институцията
на омбудсмана на Република България:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Петър Траянов Велчев;
Весела Михайлова Одажиева;
Вера Димитрова Иванова;
Ива Методиева Поповска;
Васил Трифонов Долапчиев;
Антоанета Иванова Костова;
Митко Николов Цветков;
Илиана Йорданова Малинова;
Владимир Александров Томов;
Ашод Таквор Дерандонян.
Мирослава Стефчова Асенова

След направената проверка на документите, подадени от 34-те
организации, Комисията установи, че 27 от организациите са изпълнили изцяло
изискванията на Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите;
Конфедерация за защита правата на децата;
Сдружение "Асоциация на родители на деца с епилепсия";
Национален съюз на трудово-производителните кооперации;
Фондация "Движение на българските майки";
Съюз на слепите в България;
Национален алианс за социална отговорност;
Сдружение "Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение";
Център за психологически изследвания;
Център за социална адаптация на групи в риск;
Сдружение "Национален център за рехабилитация на слепи";
Фондация "Съпричастие";
Национална организация "Малки български хора";
СНЦОП "Българска асоциация диабет";
Българска асоциация за рекреация, интеграция и спорт;
Сдружение "Асоциация на невиждащите есперантисти в България";
СНЦ Спортен клуб за слепи "Успех" Варна;
Център за независим живот;
Българска асоциация за рекреация и туризъм;
Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения;
Сдружение "Съюз на инвалидите в България";
Национална федерация на работодателите на инвалиди;
Фондация "Воден път";
Сдружение "Асоциация на родители на деца с увреден слух";
Фондация "Заслушай се";
Национална асоциация на сляпо-глухите в България.
Фондация „Помощ на лица с проблеми в развитието“

Комисията реши:
Допуска изброените 27 организации до процедурата за избор на членове –
представители на организациите на и за хора с увреждания на Съвета за наблюдение:
Комисията установи още, че останалите 7 организации:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

СНЦ "Спина бифида и Хидроцефалия България";
Фондация "Рехабилитация на слепи";
Християнски център за хора с увреждания "Благодат";
СКСГ "Вихър" Варна;
Сдружение "Прозорец към света";
Сдружение "Национален алианс на хора с редки болести";
Фондация "Майко Мила",

в представените документи не са описали достатъчно ясно доказателствата за
наличието на опит в осъществяването на дейности в подкрепа на хората с увреждания
и защита на техните права.
Във връзка с изложеното Комисията реши:
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Да бъде извършена служебна проверка през интернет-страниците на
изброените организации за наличието на опит в осъществяването на дейности в
подкрепа на хората с увреждания и защита на техните права.
В случай че при проверката не могат да бъдат събрани достатъчно данни,
Комисията реши:
Да бъдат изпратени имейли до заинтересованите организации да бъде
предоставена повече информация.
Заседанието приключи в 10.30 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: .....................
/ Ева Жечева /
ЧЛЕНОВЕ
1. ............................
/Десислава Александрова/
2. …………………………
/Иван Дечев/
3. ............................
/Златина Дукова/
4. …………………………
/Петър Кичашки/

гр. София

Протоколист:................................
/Иван Дечев/
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