До Президента на Република България
priemna@president.bg
ЗАЯВЛЕНИЕ за достъп до иформация
От Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията - СОПА
Седалище: гр. Варна, ЕИК по БУЛСТАТ: 176143308, е-поща: office@sopa.bg
Адрес: бул. „Владислав Варненчик“ № 133, бл.40, вх.А, ап.43, Варна 9004
Чрез Юлиян Чолаков, тел. 0888 491445
Уважаеми господин Президент,
1. Моля на основание Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) да ни
бъде предоставена следната информация:
1.1. Заглавието, сигнатурата и съдържанието на документа или документите,
известни като „стенограмата КТБ“ от консултациите при президента Росен Плевнелиев
за съдбата на Корпоративна търговска банка и финансовото състояние на държавата,
проведени с парламентарните партии на 29.06.2014г.
1.2. Заглавието, сигнатурата и съдържанието на стенограмата или стенограмите от
консултациите при президента Росен Плевнелиев за съдбата на Корпоративна търговска
банка и финансовото състояние на държавата, проведени с парламентарните сили и
изпълнителната власт на 14.07.2014г.
1.3. Ако исканата информация или част от нея е класифицирана или определена
официално за правнозащитена тайна, в такъв случай моля да ни бъде предоставена
информация дали това е сторено от администрацията при президента Росен Плевнелиев
или при президента Румен Радев, както и данни за акта или актовете, с които тя е
определена за такава - дата, длъжност и имена на лицата, които са се подписали.
2. Моля информацията да ни бъде предоставена под формата на копия от
документите и преглед на оригиналите. С оглед икономия на хартия и средства, моля
решението по заявлението и копията да ни бъдат предоставени по електронен път на
адрес office@sopa.bg, в pdf, tif, jpg или друг формат.
------3. С оглед обществения интерес и за процесуална икономия, моля при
разглеждането на заявлението да се вземат предвид и следните съображения:
3.1. Налице е надделяващ обществен интерес по смисъла на ЗДОИ от разкриването
и разгласяването на исканата информация. Това означава, че е без значение дали
информацията е служебна и за предоставянето ѝ не е необходимо съгласието на трети
лица. Общественият интерес е налице, тъй като се цели повишаването на прозрачността
на задължен по ЗДОИ субект, както и разкриването на корупция и злоупотреба с
обществени средства в особено голям размер. Случаят се отнася до най-високите нива в
управлението на държавата, поради което общественият интерес е изключителен.
3.2. Банковата и професионалната тайна по смисъла на Закона за кредитните
институции (ЗКИ) не са основание за отказ по настоящото заявление.
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3.2.1. Определения за банкова тайна и за професионална тайна в ЗКИ.
Съгласно чл.62 ал.2 от ЗКИ банкова тайна са фактите и обстоятелствата, засягащи
наличностите и операциите по сметките и влоговете на клиентите на банката.
Съгласно чл.63 ал.1 от ЗКИ професионална тайна е информацията, която
Българска народна банка (БНБ) придобива или създава за целите на банковия надзор
или във връзка с него. Професионалната тайна не представлява служебна тайна по
смисъла на Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ).
Съгласно чл.63 ал.2 от ЗКИ, не е професионална тайна информацията, която
подлежи на публикуване или оповестяване съгласно нормативен акт.
3.2.2. Съгласно чл.63 ал.5 от ЗКИ, ограничението професионална тайна не се
прилага, тоест ЗДОИ е приложим, ако информацията е в обобщен или резюмиран вид,
така че да не могат да бъдат идентифицирани банката или лицата, за които се отнася.
Консултациите при президента Росен Плевнелиев на 29.06.2014г. и 14.07.2014г. са
политически, а не експертни и информацията е била именно в обобщен или резюмиран
вид, а проблемната КТБ и без друго е идентифицирана и името ѝ не е тайна.
3.2.3. По отношение на стенограмите, 6 месечният срок за защита е изтекъл и няма
ограничение информацията за тях да се иска и да се предостави по реда на ЗДОИ.
Професионалната тайна на БНБ е вид служебна тайна по смисъла на ЗКИ,
придобита във връзка с банковия надзор. Когато защитената като професионална тайна
информация не съдържа лични данни или банкова тайна, срокът ѝ за защита не може да
е по-дългъг от 6 месечния срок за защита на служебната тайна по смисъла на ЗЗКИ,
тоест на информацията, маркирана с гриф „за служебно ползване“.
3.2.4. Защо срокът за защита на служебната професионална тайна по ЗКИ не
следва да е по-дългъг от 6 месечния срок за защита на служебната тайна по ЗЗКИ?
От определенията в ЗКИ е видно, че банковата тайна пази интереса на клиентите,
но професионалната тайна пази тайната на банкерите за състоянието на банките им.
Тоест, чрез професионалната тайна по смисъла на ЗКИ банкерите държат в неведение
клиентите си дали банките им са „гнили ябълки“, докато служебната тайна по смисъла
на ЗЗКИ е насочена към защитата на информация от значение за националната
сигурност и гарантирането на демократичното функциониране на държавата и
гражданските институции, целящи българската нация да се запази, да увеличи своето
благосъстояние и се развива, а не да бъде ограбвана чрез фалиране на банки и
прикриване на виновниците на тайни от нацията консултации при президента.
Тайната за резултатите от банковия надзор над КТБ и за консултациите при
президента ли е по-важна, ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ, или интересът на нацията?
3.2.5. По отношение на КТБ е отпаднало законовото основание за съблюдаване на
професионална тайна. Съгласно чл.63 ал.2 от ЗКИ не е професионална тайна
информацията, която подлежи на публикуване или оповестяване съгласно нормативен
акт. КТБ е идентифицирана и обявена в несъстоятелност, а съгласно чл.73 ал.1 от Закона
за банковата несъстоятелност, вещите и имуществените права от масата на
несъстоятелността се осребряват чрез публична продан, при каквато отпада смисълът от
съблюдаването на тайна и старание за предоставянето на информацията за фалираната
КТБ в обобщен или резюмиран вид, за да не може същата да бъде идентифицирана.
3.3. ЗДОИ предвижда извършването на отделен тест за достъпност до всяка част от
исканата информация и преценка за предоставянето на частичен достъп до тази част от
информацията, достъпът до която не е ограничен. Ако при предоставянето на
информацията част от нея съдържа валидна банкова, професионална, търговска или
друга правнозащитена тайна, чийто срок за защита не е изтекъл, моля в предоставените
ни копия съответните данни да бъдат заличени, като в мотивите за отказа по отношение
на заличените данни бъде съобразено наличието на надделяващ обществен интерес.
Гр. Варна, 06.02.2017г.

С уважение: Юлиян Чолаков
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