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ДО
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ
НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА Р БЪЛГАРИЯ
ЧРЕЗ
ГОСПОДИН ПЕТЪР КЪНЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

Относно: Представяне, обсъждане и приемане на проект на решение за
приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на
кандидати за председател, заместник-председател и членове на
Комисията за защита на конкуренцията, представяне и публично
оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в
Комисията по икономическа политика и туризъм, както и процедура за
избор от Народното събрание.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КЪНЕВ,
УВАЖАЕМИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

На 16.09.2015 г. в дневния ред за заседанието на Комисията по
икономическа политика и туризъм е предвидено в т.2. „Представяне,
обсъждане и приемане на проект на решение за приемане на процедурни
правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател,
заместник-председател и членове на Комисията за защита на конкуренцията,
представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на
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кандидатите в Комисията по икономическа политика и туризъм, както и
процедура за избор от Народното събрание.“ В изпълнение на проект
„Инициатива за прозрачни парламентарни назначения“ БИПИ осъществява
постоянен мониторинг на работата на парламента по отношение на
процедурите и избора на кадри за висшия ешелон на държавното управление.
В края на миналата седмица проведохме дискусия с други представители на
гражданското общество, на която се обединихме около абсолютната
необходимост от повече прозрачност, почтеност и обективност на тези
процедури.
Във връзка с това предлагаме на Комисията по икономическа политика и
туризъм да бъде проактивна във връзка с чл. 89, ал. 5 и да изиска от
кандидатите попълването на декларация относно имущественото и имотно им
състояние (Вж. приложение). Подобна декларация се подава, например, от
кандидатите за председатели-административни ръководители на съдилищата
пред Висшия съдебен съвет и в този смисъл е установена институционална
добра практика. Извършването на задълбочена проверка на нравствените и
професионални качества на кандидатите изисква Комисията да отправи
питане до релевантни институции, например Комисията за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси, за становище относно съществуващи
или висящи производства или проверки срещу някого от кандидатите, които
да служат на народните представители за вземане на решения на база на
проверима информация. Предварителното проучване е изключително важен
елемент от процедурата по назначаване, тъй като то би отхвърлило всякакви
съмнения относно качествата на кандидатите и по този начин би придало на
избраното ръководство на КЗК допълнителна легитимност, в хода на усилията
за повишаване на доверието в институциите.
Значението на избора на ръководство на КЗК не се нуждае от обяснение
и именно поради това е важно НС да създаде конкурентна среда, публичност и
прозрачност на процедурата. Процедурните правила са нормативната рамка,
която на база на принципите на меритокрацията, следва да гарантира честно
състезание и избор на най-подходящия от кандидатите. Основен елемент на
качествена процедура е осигуряването на достатъчно време, през което да се
структурира обществен дебат по отношение на професионалните и морални
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качества на кандидатите, както и визиите им за управление на институцията.
Мандатът на настоящия състав на КЗК изтича на 23 септември тази година.
Въпреки това, от правна гледна точка, няма основания за пришпорване на
процедурата по избор.
Използваме възможността да напомни, че в началото на работата на 43
НС БИПИ изпрати Единни правила за издигане на кандидатури, представяне и
публично оповестяване на документи, изслушване на кандидати, подготовка за
избор и избор на органи по действащото законодателство. които също биха
могли да бъдат използвани при обсъждането на процедурните правила.
В подкрепа на работата на Комисията, БИПИ изпраща модел на
декларация за имущественото и имотно състояние на кандидатите.
Експертите на Института са на разположение за обсъждане и на други
въпроси относно процедурните правила.

С уважение,
БИЛЯНА ГЯУРОВА-ВЕГЕРТСЕДЕР
ДИРЕКТОР
БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА ПРАВНИ ИНИЦИАТИВИ
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