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 ДО 

 ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНИ  

 ГРУПИ В 43 НС НА Р БЪЛГАРИЯ 

 ЧРЕЗ  

 ГОСПОЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО 

СЪБРАНИЕ 

 

Относно: Проект за решение за приемане на процедурни правила за условията 

и реда за предлагане на кандидати за управител 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. 

 

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЦАЧЕВА, 

 УВАЖАЕМИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, 

 

 В продължение на писмото на Български институт за правни инициативи 

(БИПИ) от 03.06.2015 г. до Комисията по бюджет и финанси и във връзка с проект 

на решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на 

кандидати за управител на Българската народна банка, представяне и публично 

оповестяване на документите и изслушването на кандидатите, както и процедурата 

за избор от Народното събрание, се обръщаме към Вас със следните предложения:  

1. Съобразяване с Правилника за организацията и дейността на 

Народното събрание. Считаме, че проектът за процедурни правила не създава в 

пълна степен предпоставки и механизми за задълбочена проверка и истинско 
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състезание между излъчените кандидати. Нещо повече, предвиденият срок в глава II. 

от проекта на процедурни правила за публичнo оповестяване на документите е „7 

дни преди изслушването“. Този срок противоречи на чл. 89, т. 2 от Правилника на 

НС, който предвижда 14 дни за оповестяване на документите на кандидатите (чл.89, 

т.2.). Надяваме се, че това е техническа грешка, защото в противен случай би 

оставило усещането за тенденциозно бързане и оттам за предрешеност на избора. 

2. Вземане предвид на добри парламентарни практики. Такива 

съществуват например в Република Хърватия, където парламентът разчита на 

извършването на задължителна и пълна проверка на кандидатите чрез специална 

постоянна комисия по избор, назначения и администрация предлага на парламента 

кандидатите (чл. 91 от Правилника на Хърватския парламент). 

3. Въвеждане на максимално високи стандарти при избора на управител 

на БНБ. Конкретно, предлагаме Комисията по бюджет и финанси да бъде 

проактивна във връзка с чл. 89, т. 5 от Правилника за организацията и дейността на 

Народното събрание и да изиска от кандидатите попълването на декларация относно 

имущественото и имотно им състояние (Вж. приложение). Подобна декларация се 

подава, например, от кандидатите за административни ръководители на съдилищата 

пред Висшия съдебен съвет и в този смисъл е установена институционална добра 

практика. 

Посочваме, че нашето предложение по никакъв начин не противоречи на 

Закона за БНБ, в частта му относно законовите изисквания за заемане на длъжността 

(чл.11 – чл.14 от ЗБНБ) във връзка с изискването за декларация по образец за липса 

на обстоятелства по чл.11., ал. 1, т.2, 3, 4 и 5 от ЗБНБ, посочени като изискване в 

проекта на процедурни правила, гл. I. Предлагане на кандидати за управител на 

Българска народна банка и представяне на документите им. Напротив, Правилникът 

за организацията и дейността на Народното събрание, който е със статут на закон, а 

в случая се явява специален, предвижда, че „Комисията може да изисква 

допълнителна информация, както от кандидата, така и от съответния 

компетентен орган. (чл. 89, т.5 от Правилника). Чрез този добре разписан текст, НС 

само е преценило, че при процедура за избор на важен държавен пост, какъвто 

безспорно е управителят на БНБ, то може проактивно да изисква и събира 

информация в разширен обем, отколкото предвидения в ЗБНБ.  
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Излишно е да припомняме неудачните избори на висши държавни служители, 

които бяха извършени от 42 НС. Избори, при които не само, че нямаше процедура, 

но и предложените кандидати преминаваха без никакви проверки по важни критерии 

като професионализъм, етика и почтеност.  

С приемането на чл. 89, 43 НС поправи грешката на 42 НС и създаде законова 

възможност за задължителна проверка по същество. Процедурата за избор на 

управител на БНБ е повратен момент, чрез който обществото може да види дали у 

народните представители в 43 НС е налице мъдрост и воля за преодоляване на 

грешките и дефицитите на колегите им от 42 НС. 

Призоваваме всички народни представители да изискат от Комисията по 

бюджет и финанси да приложи на практика разпоредбите на чл. 89 от 

Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. 

 В подкрепа на работата на Комисията по бюджет и финанси, БИПИ отново 

изпраща на Вашето внимание модел на декларация за имущественото и имотно 

състояние на кандидатите. 

С уважение, 

БИЛЯНА ГЯУРОВА-ВЕГЕРТСЕДЕР 

ДИРЕКТОР 

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА ПРАВНИ ИНИЦИАТИВИ 

Приложение: Образец на Декларация за имотното състояние и произход на 

средствата за придобиване на имущество.  

 

ПОЗИЦИЯТА СЕ ПОДКРЕПЯ ОТ: 

 

MOVE BG/ ФОНДАЦИЯ „МОЖЕ БГ“ 

БОЛКАН АСИСТ 

БЪЛГАРСКИ ЦЕНТЪР ЗА НЕСТОПАНСКО ПРАВО 
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БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ ЗА ПОЛИТИКА 

ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУТ  

ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА 

МЕЖДУНАРОДЕН ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА МАЛЦИНСТВАТА И 

КУЛТУРНИТЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

НПО ЛИНКС 

ПРОГРАМА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ  

РИСК МОНИТОР 

ФОНДАЦИЯ С.Е.Г.А. 

ФОРУМ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И АНАЛИЗ НА ПУБЛИЧНИ ПОЛИТИКИ 

ЦЕНТЪР ЗА ЛИБЕРАЛНИ СТРАТЕГИИ 


