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Относно: процедура за избор на председател на Комисията за финансов 

надзор (КФН) 

 

 УВАЖЕМИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, 

На 17 май 20016 г. от Български институт за правни инициативи 

изпратихме до Вас писмо (ПГ-610-00-94/17.05.2016 г.), с което 

сигнализирахме за изтичащия мандат на председателя на КФН и за 

изтеклите мандати на негов заместник и член на КФН. В същото писмо, 

като израз на последователните усилия на БИПИ за прозрачни, почтени и 
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отговорни парламентарни назначения, които са и искане на гражданското 

общество и неправителствения сектор в страната, настоятелно заявихме 

очакванията си към Народното събрание да:  

(1) изготви незабавно и приеме процедурни правила за избор на 

председател и заместник-председатели на КФН; 

(2) гарантира максимална прозрачност на процедурата; 

(3) структурира дебати за функционирането, работата и 

предстоящите задачи на Комисията за финансов надзор; 

(4) осигури конкурентна среда при избора; 

(5) направи задълбочена проверка на професионалните и моралните 

качества, и интегритета на кандидатите. 

В публикация от 08.07.2016 г. в „Медиапул“ с автори Цветелина 

Йорданова, Владислава Пенева със заглавие „Премиерът склони, Мавродиев 

си тръгва от КФН“1 се твърди, че процедурата за избор ще бъде проведена в 

срокове, нарушаващи предвидените в чл. 89 от ПОДНС. В същата 

публикация, а и в други журналистически материали, се твърди, че вече е 

известно името на бъдещия председател на КФН.  

Тъй като всяко едно от исканията ни от 17.05.2016 г. във връзка с 

процедурата за избор на ръководство на КФН беше игнорирано и предвид 

изнесената в медиите информация за опорочаване на посочената 

процедура за избор, сигнализираме че със своите действия Народното 

събрание: 

(1) тотално погазва дори и минимални стандарти за демократично 

вземане на решения; 

(2) структурира работата си и изпълнява правомощията си съгласно 

непублични договорки и задкулисни споразумения; 

                                                           
1
 Медиапул, 08.07.2016 г.: http://www.mediapool.bg/premierat-skloni-mavrodiev-si-tragva-ot-kfn-

news251390.html  
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(3) демонстрира пренебрежение към предложенията на 

неправителствени организации2; 

(4) създава условия за неконкурентен и непрозрачен избор, с което 

минира доверието в институционалната инфраструктура; 

(5) доказва, че в страната са налице белези на недемократично 

овладяване на държавните органи и опровергава очакванията на 

гражданите, че институциите работят в обществен интерес.  

 

Посочвайки изложеното дотук, настояваме като минимум 

процедурните правила да предвиждат 21-дневен срок за номинации на 

кандидатите (каквато практика бе установена с процедурните правила за 

избор на председател, заместник-председател и членове на КЗК и в 

процедурните правила за избор на управител и подуправител на НОИ) и 14-

дневен срок за публично оповестяване на документите на 

кандидатите. 

 

С уважение, 

  БИЛЯНА ГЯУРОВА-ВЕГЕРТСЕДЕР 

08 юли 2016 г.  ДИРЕКТОР 
 БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА ПРАВНИ 

ИНИЦИАТИВИ 
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