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КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И Ф И Н А Н С И
НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА Р БЪЛГАРИЯ
ЧРЕЗ
ГОСПОЖА МЕНДА СТОЯНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И Ф И Н А Н С И

Относно: Проект за решение за приемане на процедурни правила за
условията
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Българската народна банка, представяне и публично оповестяване на
документите и изслушването на кандидатите в Комисията по бюджет и
финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТОЯНОВА,
УВАЖАЕМИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

Български институт за правни инициативи (БИПИ) е неправителствена
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назначаването

на висши държавни

служители, от чиито

решения

зависи

функционирането на цели обществени системи. На този етап, екипът ни е
изготвил 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. Документът представлява
„идеален" модел за провеждане на назначения, гарантиращи

прозрачност,

почтеност и отговорност на назначаващия орган, който беше изпратен до 43 НС
в началото на неговия мандат.
Именно във връзка с проекта за дневен ред за заседанието на Комисията
по бюджет и финанси на 04.06.2015 г., т.5 Проект за решение за приемане на
процедурни
управител

правила за условията и реда за предлагане на кандидати за
на

Българската

народна

банка,

представяне

и

публично

оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по
бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание се
обръщаме

към

Вас

с предложение

да

прегледате

отново

текстовете

от

Единните правила, визиращи проверките, които следва да бъдат извършени на
кандидатите. Значението на избора на Управител на БНБ 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, които на база на принципите на меритокрацията, следва
да гарантира честно състезание и избор на най-подходящия от кандидатите.
Конкретно, предлагаме на Комисията по бюджет и финанси 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
професионални

на

качества

задълбочена
на

кандидатите

проверка
изисква

на

нравствените

Комисията

да

и

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
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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
избрания управител на БНБ допълнителна легитимност, в ходя на усилията за
повишаване на доверието в институциите.
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 П Р А В Н И И Н И Ц И А Т И В И
Приложение: Декларация за имотното и имуществено състояние на
кандидатите
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