Зорница Русинова - председател на Икономическия и социален съвет
(ИСС) на основание чл. 10, ал. 2 от Закона за Икономически и социален
съвет (ЗИСС), ДВ. бр. 41 от 2001 г., изм. ДВ. бр.120 от 2002 г., изм. ДВ.
бр. 20 от 2003 г., изм. ДВ. бр.17 от 2006 г., изм. ДВ. бр. 36 от 2008
г., изм. ДВ. бр. 82 от 2009 г., изм. ДВ. бр.14 от 2015 г., доп. ДВ. бр. 61 от
2015 г., изм. ДВ. бр. 98 от 2016 г., изм. ДВ. бр. 91 от 2017г.) кани
организациите по чл. 7, ал. 3, 4 и 5 от ЗИСС да представят решенията
на ръководните си органи за определяне на техните представители в
ИСС.
Съгласно чл. 2 от ЗИСС Съветът има за цел:
1. да осигури участието на широк кръг представители на гражданското
общество в обществения и икономическия живот, като утвърждава
принципите на правовата демократична и социална държава;
2. да служи като постоянна институционална форма за социален и
граждански диалог и за консултации по икономическата и социалната
политика между президента на републиката, Народното събрание и
Министерския съвет и структурите на организираното гражданско
общество;
3. да отговори на законния стремеж на обществените и икономическите
групи, на структурите на гражданското общество да изразяват мнения,
становища и предложения по отношение на актове на законодателната и
изпълнителната власт, които засягат техните интереси;
4. да утвърждава принципите на демокрация с пряко участие, като
прилага опита на Европейския икономически и социален комитет и на
други сродни национални и международни организации на основата на
сътрудничество с тях.
Съгласно чл. 7 от Закона за Икономически и социален съвет /ЗИСС/
Съветът се състои от председател и 36 членове, разпределени в три
групи.
Първата група се състои от 12 членове, определени от ръководните
органи на представителните организации на работодателите на
национално равнище, признати от Министерския съвет по реда на
Кодекса на труда.
Втората група се състои от 12 членове, определени от ръководните
органи на представителните организации на работниците и служителите
на национално равнище, признати от Министерския съвет по реда на
Кодекса на труда.
Третата група се състои от 12 членове, разпределени както следва:

1. един представител на организациите на селскостопанските
производители;
2. един представител на организациите на производствените
кооперации;
3. един представител на организациите на занаятчиите;
4. един представител на професионално-съсловните организации;
5. един представител на организациите на потребителите;
6. един представител на организациите на жените;
7. един представител на екологичните организации;
8. един представител на организациите на хората с увреждания;
9. един представител на организациите на пенсионерите;
10.един представител на организациите, подпомагащи социално
слабите, хората с увреждания или лицата, нуждаещи се от грижи.
Една организация може да бъде представена само в една от групите.
Организациите от трета група следва да заявят за кой вид
организация от изброените в т. 1 до т.10 определят свой представител,
както и да представят устав и удостоверение за актуално състояние,
заверени от съда не по-рано от 3 месеца от датата на обнародването на
тази покана.
Съгласно чл. 9 от Закона за ИСС членове на съвета не могат да
бъдат:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

лица, които притежават чуждо гражданство;
лица, ненавършили пълнолетие;
лица, поставени под заприщение,
лица без висше образование;
народни представители и общински съветници
лица по чл. 19 и 19 а от Закона за администрацията и членове на
техните политически кабинети;
7. държавни служители;
8. съдии, прокурори и следователи;
9. кадрови военнослужещи по смисъла на Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България и държавни служители
по смисъла на Закона за Министерството на вътрешните работи.
10. лица, избрани в националните ръководни органи на
политическите партии;
11. лица, осъждани за умишлено престъпление от общ характер,
освен ако са реабилитирани;
12. лица, които са лишени от правото да заемат ръководна,
отчетническа или материалноотговорна длъжност.

13. лица, които са били членове на управителен или контролен орган
на дружество, прекратено поради несъстоятелност през
последните две години, предхождащи датата на решението за
обявяване на несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени
кредитори.
Липсата на изброените обстоятелства се декларират писмено пред
ръководните органи на организациите преди определянето им за
членове на ИСС, съгласно Декларация по чл. 9 от ЗИСС.
В 30-дневен срок от обнародването на поканата организациите по
чл. 7 представят на председателя на ИСС решенията на органите им за
определяне на техните представители в съвета и декларациите по чл. 9,
ал. 2 от ЗИСС.
След изтичането на 30-дневния срок, ако са предложени повече
кандидати от отделните организации, председателят на съвета поканва
представители на ръководните им органи за постигане на консенсус и
определяне на техните представители. Ако не бъде постигнат
консенсус в срок три месеца от избора на новия председател, се смята,
че няма определен представител.
Документите следва да бъдат представени в 30-дневен срок от
обнародването в “Държавен вестник” на настоящата покана по един от
следните начини:
- на хартиен носител на адрес: София 1784, бул. “Цариградско
шосе” № 111, Икономически и социален съвет, всеки работен
ден от 10,00 до 17,00 часа.
- по електронен път на e-mail: office@esc.bg. В този случай
документите трябва да бъдат подписани с електронен подпис,
съгласно Закона за електронно управление.

