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Относно: Ваше искане изх. № КЗК-585/21.10.2008г.
Уважаеми Господа,
На вниманието на г-жа Весела Антонова – член на КЗК:
Във връзка с горното Ваше искане, адресирано погрешно до гл. редактор на в.
“Нова Зора”, молим да поясним, че част от дейността на Bulgarian Press Pool Будапеща е да изследва проблеми, свързани със съблюдаване върховенството на
закона и противодействие на организираната престъпност в България. За тази цел:
•
сътрудничим с български и евросъюзни правозащитни и граждански
организации, вкл. с институции на Acquis communautaire;
•
ползваме услугите на хабилитирани експерти от чуждестранни и
български университети и научни институти;
•
изготвяме експертни разработки по поръчка или по искане на
заинтересовани лица или институции, какъвто е настоящия случай;
•
сезираме институции и организации, вкл. тези на РБългария, като
Народното събрание, Върховния административен съд, Върховния
касационен съд, Главния прокуратур и др.;
•
предлагаме наша продукция за публикуване в български и чуждестранни
медии.
Разработката “ЧЕЗ, грабеж, организирана престъпност”, отпечатана досега в
различни формати от “Нова Зора” (бр. 33/2008), Le Monde Diplomatique (бр.10/2008), “Дума”
(бр.238/2008), вероятно ще се публикува и от други медии, поради изключителния
обществен интерес. Впрочем, всяка медия сама решава дали да се възползва от
правото да разпространява информация, разписано в неотменяемата разпоредба на
чл. 39(1) на Конституцията на РБългария. Доколкото средствата за масова
информация не подлежат на цензура (чл. 40, ал.1 на Конституцията), те не могат да носят
отговорност за публикации, които не накърняват правата и доброто име на другиго, не
призовават към насилствена промяна на конституционно установения ред, нито към
извършване на престъпления, разпалване на вражда или насилие. Точно такова е
съдържанието на “ЧЕЗ, грабеж, организирана престъпност”.
Отрадно е, че след публикацията в “Нова Зора”, КЗК реагира незабавно с
решение, вписано в Протокол № 1221/23.09.2008 г. Прилагаме, следователно, исканите
от Вас допълнителни пояснения и информация относно дейността на ЧЕЗ в обем от 7
страници плюс приложения, както и сметка за извършената услуга.
С отлични почитания,
Д-р Радко ХАНДЖИЕВ

