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Изх. № 786/04.09.2015 г.    ДО 

Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

43-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ 

 

КОПИЕ ДО: 

Г-Н ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ПГ НА ГЕРБ 

 

Г-Н МИХАИЛ МИКОВ  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ПГ НА "БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ" 

 

Г-Н ЛЮТВИ МЕСТАН 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПГ НА  

„ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И  

СВОБОДИ” 

 

Г-Н НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПГ  

НА "РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК" 

 

Г-Н РАДАН КЪНЕВ  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПГ 

НА "РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК" 

 

Г-Н ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПГ 

НА "ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ" 

 

Г-ЖА КРАСИМИРА КОВАЧКА  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПГ 

НА "БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН  

ЦЕНТЪР" 

 

Г-Н БОРИСЛАВ БОРИСОВ  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПГ НА „АБВ” 

  

Г-Н ВОЛЕН СИДЕРОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПГ НА „АТАКА” 
 

ОО  ТТ  КК  РР  ИИ  ТТ  ОО      ПП  ИИ  СС  ММ  ОО  

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 

Асоциация „Прозрачност без граници” изразява безпокойство от отказа на 

Народното събрание да се ангажира с темата за противодействие на корупцията 

по високите етажи на властта чрез отхвърлянето на Законопроекта за 

предотвратяване на корупцията сред лицата, заемащи висши публични 

длъжности. 

Независимо от критичните бележки, които организацията ни има във връзка 

с отделни аспекти от съдържанието на законопроекта, отпадането на темата за 
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противодействие на корупцията от дневния ред на парламента е лош сигнал и 

говори за липса на политическа воля за справяне с този сериозен проблем.  

Асоциация „Прозрачност без граници” изрази своята загриженост още 

преди парламентарната ваканция, когато законопроектът, макар и включен в 

дневния ред на НС, не беше подложен на гласуване. Ако в този момент 

действията на отделните парламентарни групи можеха да бъдат разчетени преди 

всичко като част от вътрешнопарламентарни стратегии, то отхвърлянето на  

законопроекта е знак за отстъпление от поети ангажименти в национален и в 

международен план. Не е разбираема логиката, по която той не беше приет 

именно на първо четене – тогава, когато  се разглежда по принцип. 

Отхвърлянето му означава, че не е приет като философия и цели.  

Така с отхвърлянето на закона в парламента се формира мнозинство, което 

се оказа против борбата с корупцията по висшите етажи на властта. 

При всички възможни резерви към отделни решения на закона, като 

например анонимните сигнали и липсата на механизми за публичен и прозрачен 

избор на директор на Националното бюро за предотвратяване на корупцията, 

отделни неудачни постановки можеха да бъдат преодолени на етап второ четене, 

когато законът се гласува текст по текст.  

Смятаме, че посланието, което парламентът изпрати, е неприемливо за 

българските граждани, за бизнеса и за международната общност. На практика 

отхвърлянето на законопроекта е в противоречие и с приемането на  

Антикорупционната стратегия от Народното събрание и конкретните мерки по 

нейното прилагане. 

  Следва да държим сметка, че този отказ от активни действия се случва при 

ситуация на траен, хроничен проблем с корупцията в България. Да припомним –

от включването на България в Индекса за възприятие на корупцията на 

Transparency International, страната ни е неотменно на последно място в Европа. 

Корупцията е откроена и като ключов проблем за България както в докладите по 

Механизма за сътрудничество и проверка в областта на правосъдие и вътрешни 

работи,  така и в Доклада на Европейската комисия за борба с корупцията.  
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