Регистър за конфликт на интереси на членовете на Управителния съвет на Сдружение „Асоциация „Прозрачност без граници“, съгласно международния
формат, одобрен от Управителния съвет на Трансперънси Интернешънъл на 8 юли 2012 г.
Регистър за конфликт на интереси на членовете на УС на Асоциация „Прозрачност без граници“ - 27.04.2018 г.
Трансперънси Интернешънъл не може да очаква от други структури и институции по-високи стандарти на прозрачност от тези, които прилага
към себе си като организация и към експертите, които подпомагат работата на движението. Ние считаме, че изчерпателното предоставяне на
информация по Регистъра за конфликт на интереси е фундаментален аспект на политиката ни за почтеност. Нещо повече, Регистърът е „жив
документ“, предвид факта, че условията се променят и ситуация, която по-рано не е предполагала риск от възникване на конфликт на интереси, би
могла в определен момент да се превърне във въпрос, който налага незабавно деклариране.
Попълването на Регистър за конфликт на интереси не е просто упражнение по попълване на таблица с отговори „да“ и „не“. Лицата,
попълващи Регистъра, следва да направят преценка на възможността за възникване на конфликт на интереси и да го декларират, дори когато са
убедени, че не е възникнал реален такъв. От друга страна, не е необходимо попълване на Регистъра за oтношения, при които не съществува риск от
конфликт на интереси и такъв няма вероятност да възникне.
Лицата, попълващи Регистъра следва да имат предвид, че политиката на Трансперънси Интернешънъл се простира отвъд конкретния експерт
и обхваща и лицата, „с които той е в близки лични отношения“. Това означава, че ако това друго лице може в определено свое качество да се окаже
в конфликт на интереси по отношение на Трансперънси Интернешънъл, то това следва да се декларира.
Потенциалният конфликт на интереси не изчезва с напускането на Трансперънси Интернешънъл от страна на деклариращото лице.
Трансперънси Интернешънъл винаги е осъзнавала опасностите от т.нар. „въртяща се врата“ на прехода между една и друга длъжност. В този смисъл,
Регистърът изисква и деклариране на минали отношения, които създават възможност за възникване на конфликт на интереси в настоящето по
отношение на Трансперънси Интернешънъл.
1. Всеки член на Управителния съвет на Сдружение „Асоциация „Прозрачност без граници“ следва да декларира в Регистъра всяко и всички
свои интереси, които потенциално могат да доведат до, или убедително да бъдат възприети, като конфликт на интереси. Такива интереси
могат да включват, но не се изчерпват с а) всяко текущо или минало служебно отношение (наето лице или ръководна позиция) с публична

или частна институция или друга организация, включително дългосрочни или редовни отношения, без да се отчитат еднократни,
краткосрочни консултантски ангажименти. б) всяко текущо или минало служебно отношение без възнаграждение с публична или частна
институция или друга организация. в) значимо (над 10%) участие или контролна позиция в компания или друга организация; г) членство
в структура, при което лицето има дял над 5% в общия актив на компанията (дялове, ценни книжа, инвестиционни дялове и пр.). д) доходи
от пенсии; е) всяка текуща или минала позиция или назначение в публична институция; ж) интереси на лицето, с което деклариращият е
в близки лични отношения.
2. Регистърът е публичен.
3. Попълването на Регистъра става не по-късно от три седмици от заемането на позиция в рамките на УС и се актуализира надлежно при
промяна в декларираните обстоятелства или поне веднъж годишно.
4. В случай на колебание, всеки член на УС на Сдружение „Асоциация „Прозрачност без граници“ би могъл да получи съдействие с
консултация от Етичната комисия на Трансперънси Интернешънъл.

За да видите регистъра, моля отидете на страниците по-долу.

РЕГИСТЪР ЗА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ НА УС НА АСОЦИАЦИЯ "ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ"
Име
Дата на
първоначално
деклариране
Дейност,
извършвана
срещу
възнаграждение
(текуща, а където
е относимо,
минала)

Калин Славов
16.1.2012 след това ежегодно
27.04.2018 последна
актуализация
Софийски университет "Св.
Климент Охридски"
(Асистент - финансово право)
Изпълнителен директор
"Асоциация Прозрачност без
граници"

Дейност,
извършвана без Член на Управителния съвет на
възнаграждение
Асоциация „Прозрачност без
(текуща, а където
граници“
е относимо,
минала)
Съществен дял от
собственост
(>10%) или
Няма
управленска
позиция

Огнян Минчев
25.01.2005, обновено на
02.05.2005, 08.06.2005,
16.01.2012; 27.04.2018
последна актуализация

Лука Станчев
18.3.2013;
27.04.2018
последна
актуализация

Софийски университет
"Св.Климент Охридски"
(Преподавател - Катедра
Политология)

Няма

Петьо Славов
29.5.2015; 27.04.2018
последна актуализация

Адвокат

Председател на УС на
ИРМИ;

Председател на УС на
Асоциация
"Прозрачност без
граници"

Няма

Член на УС на
Член на Управителния
Асоциация
съвет на Асоциация
"Прозрачност без
„Прозрачност без граници“
граници"
Председател на УС
Член на Правния съвет към
на "Пловдивски
Президента на Р.България
граждански клуб"
Няма

Адвокатско дружество
„Манев и Славов“ 35%

Име
Други компании,
организации и
институции, в
които членът на
УС притежава
повече от 5% от
общите им
активи
Публична
длъжност
(настояща, а
когато е от
значение и
минала)
Интереси на
лица, с които
деклариращият е
в близки лични
отношения
Друго

Калин Славов

Огнян Минчев

Лука Станчев

Петьо Славов

Няма

Няма

Няма

Няма

Няма

Няма

Няма

Заместник председател на
Комисия по защита на
конкуренцията 1998-2003

Няма

Няма

Няма

Няма

Няма

Няма

Няма

Няма

