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С Р Е Щ А  –  Д И С К У С И Я  

 

 “Изборът на членовете на регулатори и комисии от квотата на Народното събрание 

винаги е ставал след пазарлъци между парламентарните групи, някои от които сложни - 

особено за такива постове, за които се изисква по-голямо мнозинство или там, където 

гласуването е тайно. Интересът винаги е особено голям, защото мандатите са между 

четири-пет и шест години, което означава, че назначените ще останат на постовете си в 

следващия парламент дори ако формацията, която ги е предложила, е в опозиция. По тази 

причина за партиите е важно да имат свои представители в тези органи. Не че е 

гарантирано, че в бъдеще те няма да бъдат подчинени на чужда воля или дори сменени, но 

има шанс да останат на постовете и верни на този, който ги е назначил.” 

Вестник „Капитал“, 19 юни 2015 г. 

 

Уважаеми колеги, 

 Български институт за правни инициативи наблюдава назначенията на лидерския 

корпус на контролни и регулаторни органи, извършвани от Народното събрание. От февруари 

месец 2014 г. БИПИ изпълнява проект „Инициатива за прозрачни парламентарни назначения“, 

безвъзмездно съфинансиран от Програмата за подкрепа на НПО по Финансовия механизъм на 

Европейското икономическо пространство.  

  

 

http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2015/06/19/2556488_vladeteli_s_iztekul_srok/
http://ngogrants.bg/public/portfolios/view.cfm;jsessionid=B8800F465A8454EEB18FADDF1CD54E25?id=1
http://ngogrants.bg/public/portfolios/view.cfm;jsessionid=B8800F465A8454EEB18FADDF1CD54E25?id=1
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Безспорно е, че темата с парламентарните назначения е във фокуса на общественото 

внимание. Българското гражданско общество е чувствително по отношение на тези назначения 

и придоби критични рефлексии спрямо тях. 

 42 Народно събрание стана емблема за непрозрачни и скандални назначения. За 

съжаление 43 Народно събрание все още не съумява да преодолее дефицитите на 

предшественика си. Народните представители нарушават собствения си Правилник за 

организация и дейността на НС като не спазват сроковете, предвидени в него за публично 

оповестяване на документи. Въпреки че съществува нормативна възможност за извършване на 

задълбочени проверки за качествата на кандидатите, такива не се извършват от водещите 

комисии по избора. Напротив, от процедурите лъха на непублични договорки и 

предрешеност. 

 БИПИ е убеден, че е необходим постоянен граждански натиск, за да се наложат 

стандарти за прозрачност, публичност и отговорност при парламентарните назначения. Това 

може да се постигне чрез гражданска коалиция от неправителствени организации, които 

действат координирано и са създали гъвкави механизми за застъпничество за прозрачни 

процедури, осигуряващи конкурентна среда и спазване принципите на меритокрацията, от 

една страна, и механизми за натиск за спазването им от народните представители при 

провеждане на процедурите, от друга страна. 

 Водени от нашите убеждения и уверени в безценния Ви опит и професионализъм, ние 

Ви каним на среща, на която да обсъдим възможностите и начините за създаване на 

гражданска коалиция за прозрачни парламентарни назначения. В работната среща ще се 

включат и народни представители. Предлагаме Ви да се срещнем на 10 септември от 16:00 ч. в 

зала ,,Мати-Д“ (малкото НДК, срещу входа на BTV) при следната  

 

П Р О Г Р А М А  

16:00 – 16:15  Регистрация 

16:15 – 16:30 Представяне на проект „Инициатива за прозрачни парламентарни 

назначения“, г-жа Биляна Гяурова-Вегертседер, ръководител  

16:30 – 16:45 Парламентарните назначения в 42 НС и 43 НС. Какво не е наред?. 

Представяне на платформа за мониторинг на парламентарните 

назначения: appointmentsboard.bg , г-н Теодор Славев, координатор 
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16:45 – 17:15 Обсъждане и приемане на декларация на 

гражданска коалиция за прозрачни парламентарни назначения 

17:15 Коктейл 

 

Молим Ви да потвърдите участие на Ваш(и) представители до 8 септември на 

office@bili-bg.org  или на 02/980 80 84. На посочените координати може да задавате и Вашите 

въпроси, на които ще се радваме да Ви отговорим.  

 

С уважение, 

Екипът на БИПИ 

mailto:office@bili-bg.org

