До госпожа Цецка Цачева, председател на
43-то Народно събрание на Република България
Ts.Tsacheva@parliament.bg, infocenter@parliament.bg,
komisia_energetika@parliament.bg, lina.mahdi@parliament.bg,
budget@parliament.bg, menda.stoyanova@parliament.bg,
kpv1@parliament.bg, danail.kirilov@parliament.bg
ЗАЯВЛЕНИЕ за достъп до информация
от Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията - СОПА
Седалище: гр.Варна, ЕИК по БУЛСТАТ: 176143308, office@sopa.bg
чрез Юлиян Чолаков, тел. 0888 491445
Адрес: бул. „Владислав Варненчик“ № 133, бл.40, вх.А, ап.43, Варна 9004
ОТНОСНО вътрешните правила, по които работят постоянните комисии с
непубликувани вътрешни правила
Уважаема госпожо Председател,
Съгласно чл.23 ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Народното
събрание, постоянните комисии могат да приемат свои вътрешни правила в съответствие
с този правилник, които се публикуват на сайта на съответната комисия на интернет
страницата на Народното събрание.
Съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, към
настоящия момент постоянните комисии са 23, от които 21 не са задължени, но могат да
приемат свои вътрешни правила в съответствие с този правилник, които се публикуват на
сайта на съответната комисия на интернет страницата на Народното събрание. От всички
постоянни комисии, само в сайтовете на Комисия по енергетика, Комисия по бюджет и
финанси и Комисия по правни въпроси не са публикувани вътрешни правила.
В тази връзка, както и във връзка с адресираното до Комисия по взаимодействието с
неправителствените организации и жалбите на гражданите наше Предложение с
вх.№ ПГ-528-00-71 от 22.04.2015г. (http://sopa.bg/request.php?2330), целящо постигането
на устойчиво върховенство на закона над действията на лицата от официалната власт
чрез ограничаване на процедурните възможности за корупция и злоупотреби, МОЛЯ на
основание Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) да ни бъде предоставена
следната информация:
1. Постоянните комисии с непубликувани вътрешни правила приемали ли са
свои вътрешни правила и ако не са, какви са причините за това.
2. По какво процедурите в работата на комисиите по т.1 се различават от
процедурите в останалите комисии, за които Правилникът за организацията и
дейността на Народното събрание се е оказал недостатъчен и те са приели свои
вътрешни правила за работа, без да имат законово задължение за това.
3. В случай, че някои от комисиите по т.1 са приели свои устни вътрешни
правила за работа или писмени такива, които не са публикувани, моля да ни бъде
предоставена подробна информация за тези правила, включително и копие от
относимите писмени документи, ако има такива.
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МОЛЯ информацията да ни бъде предоставена по електронната поща на адрес
office@sopa.bg или под каквито и да са други допустими от ЗДОИ начин и форма.
Исканата информация е с наддлеляващ обществен интерес за нейното предоставяне
и разгласяване, тъй като целта на заявлението е да се повиши прозрачността за
процедурите в Народното събрание, както и евентуално разкриване на корупционно
мотивирани процедурни схеми за изолиране на гражданския контрол върху дейността на
народните представители с оглед улесняване на възможностите за злоупотреби с
общественото доверие и използването на обществени средства в необществен интерес.
Исканата информация е определена точно по съдържание, вид, обем, характер,
произход, времеви обхват и местонахождение. Посочена е допустима от ЗДОИ форма на
предоставяне. Налице е и мотивиран надделяващ обществен интерес от разкриването и
разгласяването й по смисъла на §1 т.5 и 6 от ДР на ЗДОИ. Това означава, че за
предоставянето ѝ е без значение дали тя е служебна, дали са налице хипотезите на чл.13
ал.2 от ЗДОИ и НЕ Е необходимо съгласието на трети лица.

Гр. Варна, 11.05.2015г.

С уважение:

Юлиян Чолаков
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