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Относно: Публичност на информацията и вземаните решения от Комисия за
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА,
В духа на конструктивния диалог и сътрудничество през последните три години,
отправям предложение от името на Сдружение „Център на НПО в Разград”, на основание
член 15 от АПК, относно публичност на информацията и вземаните решения на Комисия
за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
По този повод ние изпратихме официално писмо до Комисията (наш Изх. № Ц57/11.04.2013) с конкретни предложения.1
Моля, да разгледате нашите предложения и да ни информирате за решението
на Комисията!
I.

Бих желал да споделя, че ние не споделяме трайната практика на Комисия за
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси да заличава имена
на длъжностни лица-публични личности, институции, населени места,
адреси, улици, служители в КПУКИ.

Според нашите експерти наименованията на юридически лица, институции, имена
на кметове на общини, председатели на общински съвети, общински съветници,
ръководители на държавни и общински институции – полиция, НОИ, комисии, агенции и
други, не са и не могат да бъдат лични данни и да бъдат скривани от обществото зад
инициали или абревиатури.
За нас и нашите експерти категорично е установено, че публичните личности, са
задължени лица по ЗПУКИ. В тези случаи не е приложимо да се говори за лични данни,
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като се позовава на ЗЗЛД и се правят системни опити за прикриване на важна информация
за имена, местожиеене, месторабота, имуществено им положение.
Според нас ЗЗЛД не е приложим и за декларираните свързани лица, чиято дейност
е свързана с публични длъжности.
Ние провеждаме системно гражданско наблюдение в съдилищата в България през
последните 10 години.2 Бих желал да предложа допълнителна информация по темата,
свързана с приложението на ЗПУКИ в съдебната система.3
Използването на инициали и абревиатури, престараване и заличаване на имената на
публични служители, институции, географски понятия и населени места, обезсмисля в
голяма степен сериозната роля на Комисията за предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси, превантивния ефект и възпиращото действие на правната
регулация в закона.
Моля, да преразгледате правилата за публикуване актовете на Комисията!
Бих желал да споделя с Вас, че ние не желаем публичната по своя характер
информация за мен и представляваното от мен юридическо лице, да бъде
изписвана с инициали, каквато трайна практика наблюдаваме от създаването
на Комисията.

II.

В трите решения на КПУКИ по подадени сигнали от Сдружение „Център на НПО в
Разград“ името на организацията не е изписано, противно на заявената воля. Не са
изписани и имената на проверяваните лица, градовете, служителите в КПУКИ, които са
участвали в производството.
Моля, да публикувате информация за подадените от нас три сигнала до
момента с пълното наименование на Център на НПО в Разград и пълното име на
град Разград!4
Информация за дейността на Центъра на НПО и местните партньори в областта на
гражданското наблюдение на съда можете да намерите на нашата интернет-страница:
www.watch.ngo-rz.org
Искрено се надявам да продължим да развиваме сътрудничеството между
нашата организация и Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на
интереси.
28 май 2014г.
Град Разград
С уважение:
Георги Милков
Председател на УС
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Сигнал срещу Веселин Николов, Началник РУСО – Разград; двама съдии от ВАС Румяна Монова и Георги
Георгиев; съдиите Красимир Аршинков и Иво Харамлийски.
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