ДО Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА 43-ТОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Относно: Предложение за внасяне в Правилника за организацията и дейността на Народното
събрание на изискване за оповестяване на гласуванията в парламентарните комисии

Уважаема госпожо Цачева,
Бихме искали да Ви поздравим с встъпването Ви в длъжност като председател на 43-тото
Народно събрание. Фактът, че първата жена председател на НС поема този пост за втори път,
е повод за гордост, а също и голяма отговорност. Поемате ръководството на Парламента в
труден и динамичен момент от развитието на държавата ни. Поради социално-икономическите
колизии през последните години чувствителността на гражданското общество в България е
изключително изострена. Ето защо вие, народните представители от 43-тото Народно
събрание, упражнявайки законодателната власт на Република България, сте призвани да
работите при ясни и консенсусни стандарти и при пълна прозрачност на действията.
Това е и поводът за нашето предложение.
Като граждански организации ние оценяваме усилията от предходни години за
увеличаване прозрачността на дейността на Народното събрание. Именно по време на 41-вото
Народно събрание беше регламентирано стенограмите от пленарните заседания и
гласуванията, както и стенограмите от заседанията на комисиите да бъдат публично достъпни
на страницата на Парламента. Приветстваме също последната инициатива в посока на
„отваряне” на институциите за гражданите, а именно – създаването на портала за „отворени
данни” http://opendata.government.bg/ и се надяваме проектът от демонстрационен да се
превърне в реален централизиран каталог, където институции ще публикуват събраната от
тях информация в удобен за анализ вид.
Считаме, че това са две стъпки в посока на чистите и ясни отношения с избирателите.
За да бъде направена още една крачка в същата посока, българските граждани трябва да
имат още по-пълна яснота по отношение на заседанията на комисиите. За целта ние,
представителите на няколко мрежи от организации със стотици членове и съмишленици
от цяла България, предлагаме в Правилника за организацията и дейността на 43-тото
Народно събрание да бъде регламентирано изискване за оповестяване на информация
за гласуванията на всеки един член на комисиите.
На интернет страницата на
Народното събрание може да бъде качен поименен списък със съответстващия глас на
народния представител за всяко гласуване, проведено в парламентарните комисии.
Даването на публичност на тази информация ще разсее евентуални съмнения за конфликт на
интереси на народните представители и ще даде ясен знак, че те работят в обществен
интерес.
По-долу сме изброили няколко мотива за нашето предложение, които ще донесат безспорни
ползи:
а. за гражданите:

- ще направи законодателния процес по-отворен и прозрачен;
- ще повиши доверието към Народното събрание;
- ще доведе до по-висока информираност и гражданска ангажираност с парламентарния и
обществен живот;
- ще съдейства за контрол върху дейността на народните представители;
- ще предостави информационен материал за социални проучвания и анализи
на междупартийните и междуличностни отношения в Парламента;
- ще послужи като своеобразен архив за последващи исторически изследвания и анализи.
б. за народните представители:
- ще улесни работата на народните представители чрез свободен достъп до информация за
гласуванията;
- ще спомогне за аргументация на народните представители при защита на своите тези и
гласуване;
- ще даде възможност на народните представители да покажат, че работят в изпълнение на
предизборните си програми и позиции;
- ще увеличи видимостта на народни представители, които не са обект на голямо медийно
отразяване;
- ще им даде своеобразна трибуна, чрез която да демонстрират реалните си действия;
- ще се радват на по-голямо доверие от страна на гражданското общество.
На базата на всичко изложено дотук, настояваме да регламентирате въвеждането на това
просто, но много важно изискване за прозрачност – списък с имената на народните
представители и информация за всяко тяхно гласуване в парламентарните комисии.
Също така предлагаме публикуването на важна статистическа информация (включително
резултатите от гласуванията в пленарната зала и парламентарните комисии) на официалния
портал за отворени данни на Република България opendata.government.bg. От една
страна, това ще улесни гражданите и неправителствените организации в намирането на
желаната от тях информация за дейността на Народното събрание и, от друга страна ще
покаже волята на управляващите за модерен и открит диалог с гражданите, в съгласие с
европейските и световни тенденции за отваряне на данните за обществеността.
Информация за организациите, подкрепящи предложението:
Фондация „Общество.бг“ е организация от доброволци – повече от 70 програмисти,
дизайнери, юристи, журналисти, маркетинг специалисти – създаващи електронни инструменти
за по-удобна връзка между институциите и гражданите. Подкрепата си за проектите на
„Общество.бг” до момента са заявили повече от 400 души.
Сдружение „Форум Гражданско Участие” е мрежа от над 100 неправителствени организации от
цялата страна, работещи в различни сфери (местно и регионално развитие и развитие на
селските райони, социална защита, политики за подкрепа на децата, култура, граждански
права и пр.), но обединени от идеята за повече гражданско участие във формулирането на
политики и по-добри връзки между гражданските организации и институциите. В мрежата ни
членуват организации, сами по себе си представляващи мрежи, в състава на които има
десетки други организации.
Зад настоящото предложение застават повече от 500 личности и организации, които работят
за демокрация, човешки права, свобода на словото и създаване на благоприятна среда за
развитие на гражданските организации в България.
За контакти: Ива Таралежкова – тел. 0888397432; e-mail: taralezhkova@gmail.com
Антон Стойчев – тел. 0988964057; e-mail: antitoxic@gmail.com
Ива Таралежкова
Председател на УС
Сдружение „Форум Гражданско Участие”

Антон Стойчев
Председател на УС
Фондация „Общество.бг”

