ПРОЕКТ!
МОТИВИ
към проект на Правилник за устройството и дейността на Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото
имущество и на нейната администрация

Мотивите за приемането на Правилник за устройството и дейността
на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество и на нейната администрация (проекта на
правилник) е разпоредбата на чл. 23 от Закона за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
(ЗПКОНПИ), обн.ДВ, бр.7 от 19.01.2018г., в сила от 23.01.2018г.
С влизане в сила на ЗПКОНПИ, Комисията за отнемане на незаконно
придобито имущество се преименува на Комисията за противодействие на
корупцията

и

за

отнемане

на

незаконно

придобито

имущество

(КПКОНПИ), като в нея се вливат: Комисията за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси по отменения Закон за
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, Центърът за
борба и противодействие на корупцията и организираната престъпност към
Министерския съвет, съответното звено от Сметната палата, свързано с
дейността по отменения Закон за публичност на имуществото на лица,
заемащи

висши

държавни

и

други

длъжности

и

съответната

специализирана дирекция от Държавна агенция „Национална сигурност“,
свързана с противодействие на корупционни прояви сред лицата, заемащи
висши държавни длъжности.
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Основната цел на проекта е приемането на правилник за
устройството и дейността на КПКОНПИ, съобразен изцяло с разпоредбите
на ЗПКОНПИ, както и предприемане на действия за оптимизиране и
повишаване ефективността на работа на администрацията на Комисията.
Съгласно разпоредбите на ЗПКОНПИ, Комисията е орган за
противодействие на корупцията за лицата, заемащи висши публични
длъжности по смисъла на този закона, както и независим специализиран
постоянно действащ държавен орган за осъществяване на политиката по
противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото
имущество.
С проекта на правилник се уреждат устройството, дейността,
организацията на работа, числеността на КПКОНПИ, структурата на
нейната администрация, статута на органите по чл.16, ал.2 от ЗПКОНПИ,
както и съставът, районите на действие и организацията на работа на
териториалните дирекции на Комисията.
Проектът на правилник се основава на регламентираните в
ЗПКОНПИ правомощия на Комисията и на нейния председател, като в
подзаконовия нормативен акт са посочени състава, устройството и
функциите на колективния орган.
Подробно са разписани фунциите и правомощията на главния
секретар на Комисията.
Друг важен момент са структурата и функциите на администрацията,
която подпомага дейността на Комисията.
За

администрацията

на

Комисията

се

прилага

Законът

за

администрацията, доколкото друго не е предвидено в ЗПКОНПИ.
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В

проекта на правилника е

предвидено администрацията на

Комисията да е организирана в звена, които са на пряко подчинение на
председателя и в обща, и специализирана администрация.
Дейността на администрацията на Комисията се осъществява от
инспектори и други държавни служители; държавни служители по глава
девета от ЗПКОНПИ – инспектори и директор на дирекцията по чл.16, ал.2
от същия закон; и лица, работещи по трудово правоотношение.
Предвижда се на пряко подчинение на председателя на Комисията да
са: Звено за вътрешен одит, Финансово управление и контрол,
Инспекторат, Служители по сигурността на информацията в Комисията,
Длъжностно лице по зацита на личните данни, Връзки с обществеността и
Международно сътрудничество.
С оглед защита на класифицираната информация се предвижда,
длъжностни лица от Комисията, които да изпълняват функциите на
служители по сигурността на информацият (ССИ), съгласно Закона за
защита на класифицираната информация (ЗЗКИ). Те трябва да отговарят за
надлежното

създаване,

обработване,

съхраняване

и

предаване

на

класифицираната информация. С оглед разпоредбата на Параграф 1, т. 1 от
Допълнителните разпоредби на ЗЗКИ, органите по чл. 16, ал. 2 от
ЗПКОНПИ са „служба за сигурност“ по смисъла на този закон, поради
което изрично е предвидено съществуването на ССИ и във връзка с
осъществяването на дейността на тези органи.
В изпълнение на влезлия в сила Общ регламент за защита на личните
данни (GDPR), се определя служител, който да изпълнява функциите на
длъжностно лице по защита на личните данни, което отговаря за
съхраняваните в Комисията лични данни.
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Общата

администрация

е

обособена

в

две

дирекции

–

„Административно-правно и информационно обслужване“ и „Финансовостопански дейности и управление на собствеността“. Приетият подход
дейността на общата администрация да е обособена в две дирекции е с цел
осигуряване на по-гъвкаво управление и запазване на утвърдените до
настоящия момент добри практики за обезпечаване дейността на
специализираната администрация. Освен това, тези две дирекции за начало
ще ползват ресурса от служители на влелите се в Комисията структури,
като съществува правна възможност същия да бъде разширен.
Специализираната администрация, предвид специфичните дейности
на Комисията, регламентирани в ЗПКОНПИ, е обособена в десет
дирекции, пет от които са част от централната администрация „Противодействие

на

корупцията“,

„Превенция

на

корупцията“,

„Публичен регистър и конфликт на интереси“, „Координация и контрол“ и
„Управление на обезпеченото имущество“.
Един

от

акцентите

върху

антикорупционните

дейности

е

превенцията, която се предвижда да се осъществява от дирекция
„Превенция на корупцията“. В тази административна единица са
обединени всички дейности по глава четвърта от ЗПКОНПИ. Важен
момент е, че това звено трябва да осъществява взаимодействие не само с
всички звена в администрацията на Комисията, но и с други държавни
органи, органи на местно самоуправление, неправителствени организации,
представители на бизнеса, както и с международни организации.
Последната дейност се извършва в тясно сътрудничество със звено
„Международно сътрудничество“.
Основен мотив за създаване на

дирекция „Публичен регистър и

конфликт на интереси“ е разпоредбата на чл.37, ал.1, т.1-14 от ЗПКОНПИ,
която предвижда какво е съдържанието на декларацията по чл.35, ал.1, т.2
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– имущество и интереси. На основание чл.43, ал.1 от същия закон,
служителите

от администрацията на Комисията следва да извършат

проверка на достоверността на декларираните факти и обстоятелства в
подадените декларации за имущество и интереси на лицата, заемащи
висши публични длъжности.
Тази

дирекция

ще:

извършва

анализ

на

информацията

от

декларациите за имущество и интереси на лицата, заемащи висши
публични длъжности, относно достоверността на декларираните факти,
чрез съпоставянето им с постъпилата в хода на проверката информация;
изготвя доклади до Комисията по чл.45 от ЗПКОНПИ, с които ще дава
заключение за съответствие или несъответствие между декларираните
факти и получената при проверката информация; извършва проверки за
установяване наличието или липсата на конфликт на интереси, въз основа
на постъпили и анализирани данни за конфликт на интереси, решение на
Комисията или по постъпило искане на лицето, заемащо висша публична
длъжност.
Организацията

на дейностите по управление и пазене на

имуществото, върху което е наложено обезпечение по реда на глава
тринадесета от ЗПКОНПИ се предвижда да се осъществява от дирекция
„Управление на обезпеченото имущество“.
Част от специализираната администрация на Комисията са и петте
териториални дирекции, които са с райони на действие в районите на
апелативните съдилища: Териториална дирекция – Бургас, Териториална
дирекция

–

Варна,

Териториална

дирекция

–

Велико

Търново,

Териториална дирекция – Пловдив и Териториална дирекция – София.
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По отношение на териториалните дирекции на Комисията, проекта на
правилник не предвижда промяна в досегашния териториален обхват на
дейността на административните й звена по места.
В проекта на правилник подробно са посочени случаите, при които
органите по чл.16, ал.1 от ЗПКОНПИ ще извършват проверки за
установяване на значително несъответствие в имуществото на лице.
Всички дирекции от специализираната администрация са на пряко
подчинение на Комисията, с изключение на дирекция „Координация и
контрол“,

която е пряко подчинение на председателя на Комисията –

орган по назначаването на всички служители в администрацията, съгласно
ЗПКОНПИ. Тази дирекция
отношение

предложените

ще осъщестява контрол и координация по
доклади

от

всички

дирекции

на

специализираната администрация, с оглед ефективност и ефикасност на
дейността на Комисията. Отделно от това, дирекция „Координация и
контрол“ ще: организира провеждането на заседанията на Комисията и
съставянето на проект за дневен ред, по въпроси, касаещи дейността на
дирекциите от специализираната администрация; изготвя и предоставя на
председателя окончателния проект на дневен ред за заседанията на
Комисията, след обобщаване на получените предложения; координира и
контролира подготовката на материалите за заседанията на Комисията и
ще предоставя на звено „Връзки с обществеността“,

при спазване на

Закона за защита на личните данни, решенията на Комисията, които трябва
да се публикуват на официалната интернет страница.
Дейностите по противодействие на корупцията, чрез разкриване на
прояви на лица, заемащи висши публични длъжности са систематизирани в
отделна

глава

четвърта

от

проекта

на

правилник.

Дирекция

„Противодействие на корупцията“ осъществява този вид дейности.
Подробно са разписани основните функции и конкретни правомощия на
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дирекцията, както и осъществяването на взаимодействие с други
административни звена в Комисията.
Дирекция „Противодействие на корупцията“ е предвидено да
извършва проверки по постъпили сигнали по чл. 47, ал. 1 и 2 от ЗПКОНПИ
с данни за корупция или за конфликт на интереси по смисъла на този закон
за лица, заемащи висши публични длъжности, като при установяване
наличието на данни: за конфликт на интереси - прави предложение до
Комисията за препращане на материалите към компетентната дирекция; за
извършено престъпление - прави предложение до Комисията за подготовка
и изпращане материалите незабавно на прокуратурата.
Дирекцията извършва: оперативно-издирвателна дейност чрез гласни
и негласни методи и средства и чрез специфични способи и средства;
изпълнява задачи по възложени проверки по реда на Закона за съдебната
власт; изпълнява оперативно-издирвателни мероприятия по досъдебни
производства; изготвя доклади с предложение за осъществяването на
оперативни взаимодействие с прокуратурата и разследващите органи,
започването на проверка за установяване на незаконно придобито
имущество по глава десета от Закона за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество, когато е установено
несъответствие в размер на не по-малко от 20 000 лева или за прекратяване
на проверката.
В съответствие с изискванията на чл.84, ал.2, чл.86, чл.89, ал.2 и
чл.90, ал.3, във връзка с ал.1 от ЗПКОНПИ, в глава четвърта от проекта на
правилник подробно са разписани конкретни разпоредби, касаещи
органите по чл.16, ал.2 от същия закон, а именно: редът за възникване,
изменение и прекратяване на служебното правоотношение; ранговете,
степените

и

длъжностите,

съобразно

притежаваната

квалификация

и

изпълняваните

професионален

опит;

функции,
обучение,
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квалификация и професионална подготовка; както и условия и ред за
провеждане на атестирането.
Предвид разпоредбата на чл.42, ал.4 от ЗПКОНПИ, в глава пета от
проекта на правилник са регламентирани условията и реда за съхранението
на данните от електронните публични регистри по чл.169, ал.1 от същия
закон, а именно за: декларациите на лицата, заемащи висши публични
длъжности; влезлите в сила решения за установяване на конфликт на
интереси;

както

административни

и

за

съставените

нарушения

и

за

актове
влезлите

за
в

установяване
сила

на

наказателни

постановления.
В проекта на правилник подробно са разписани и правила, свързани
с организацията на дейност на

администрацията на Комисията, с цел

повишаване ефективността на работа й. В същите са посочени
отговорните административни звена за подготовката на заседанията на
Комисията, на дневния ред и материалите за заседанията, както и воденето
на протокол.
Предвидено е изготвяне от всяко едно административно звено на
Комисията, с изключение на териториалните дирекции,

на вътрешни

правила за организация на дейността.
В проекта на правилник се предвижда да се разпишат

отделни

вътрешни правила за дейностите по: защита на личните данни,
съхранявани в Комисията; регистрирането и движението на постъпилите
сигнали по чл.47 от ЗПКОНПИ; условията и реда за съхранението на
данните от регистрите по чл.169, ал.1 от същия закон; организацията на
деловодната дейност, документооборота, контрола по изпълнение на
задачите и архивиране на документите в Комисията.
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В проекта на правилник се регламентира и приемането на указания
по прилагането на глава десета „Установяване на незаконно придобито
имущество“ от ЗПКОНПИ.
За всички актове – вътрешни правила или указания, които следва да
се приемат от Комисията или утвърдят от председателя са предвидени
съответните срокове за това.
Проекта на правилник регламентирана също и работното време на
служителите в Комисията.
В резултат от приемането на правилника се очаква постигането на
пълно съответствие със ЗПКОНПИ, както и създаването на оптимална
организация на работа на Комисията и на нейната администрация.
Проекта на правилник не е свързан с необходимост от допълнително
финансиране и не предполага въздействие върху държавния бюджет.
С правилника не се регулират правоотношения, свързани с правото
на Европейския съюз, поради което не се налага изготвяне на анализ и
справка за съответствие с правото на Европейския съюз.
Предвид факта, че Комисията бе конституирана с решение на
народното събрание от 26.04.2018г., е възприет подхода правилата за
дейността на колективния орган и на администрацията, която го
подпомага, да се приемат от новия състав. Предвид това и поради краткия
срок, предвиден в § 67, ал.2 от ПЗР на ЗПКОНПИ за приемане на
правилника по чл.23 от закона, който да определя устройството, дейността,
организацията на работа, числеността и структурата на администрация
структурата на администрацията на КПКОНПИ, което е от изключително
важно значение за правилното функциониране на Комисията, предложения
и становища по проекта се приемат в срока по чл.26, ал.4 от Закона за
9

нормативните актове, а именно при изключителни случаи, съставителят на
проекта определя 14 дневен срок за публикуването му на интернет
страницата на съответната институция, заедно с мотивите.
Предвид чл.23, ал.2 от ЗПКОНПИ, проектът на правилник „не попада
сред проектите на нормативни актове, за които Законът за нормативните
актове изисква извършването на предварителна оценка на въздействието“,
в какъвто смисъл е и изразено становище с писмо изх. № 05.15-157 от
28.03.2018г. на дирекция „Модернизация на администрацията“ към
Министерския съвет.
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