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ДОКЛАД
ОТ ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА – ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ПРАВОСЪДНАТА
РЕФОРМА И МИНИСТЪР НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

ОТНОСНО:

проект на постановление на Министерския съвет за изменение и
допълнение на Постановление № 136 на Министерския съвет от
2015 г. за създаване на Национален съвет по антикорупционни
политики

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,

На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет
и на неговата администрация представям на вниманието Ви за разглеждане проект на
постановление на Министерския съвет за изменение на Постановление № 136 на
Министерския съвет от 2015 г. за създаване на Национален съвет по антикорупционни
политики.
През 2015 г. правителството прие Национална стратегия за превенция и
противодействие на корупцията в Република Българя 2015-2020 г. Една от мерките за
постигане на приоритетите на държавната политика за превенция и противодействие на
корупцията е създаването на Национален съвет по антикорупционни политики. С
Постановление № 136 на Министерския съвет от 2015 г. Националният съвет е
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създаден като междуведомствен орган със съвещателни, координационни и контролни
функции по отношение на разработването и изпълнението на политиките в областта на
превенцията и противодействието на корупцията.
Необходимо е съставът на Националния съвет по антикорупционни политики
да бъде в съответствие с решението на Народното събрание за приемане на структура
на Министерския съвет (обн., ДВ, бр.37 от 2017 г).
Продължаването на борбата с корупцията на всички нива и нейната
ефективност са сред основните приоритетите на правителството за управление в
периода 2017 – 2021 г. в сектори Правосъдие и Отбрана и сигурност.
Едновременно с това е поет и ангажимент до края на 2018 г. да бъдат
изпълнени 17-те препоръки от 10-годишния доклад по Механизма за сътрудничество и
оценка. Една от препоръките в Доклада на Европейската комисия от 2017 г. за
напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка, е на база
извършената аналитична дейност, да се изготви пътна карта за взаимодействие между
всички съответни институции за отстраняване на слабостите при разследването и
наказателното преследване на случаи на корупция по високите етажи на властта, като
тази карта следва да включва и механизъм за отчитане на постигнатия напредък пред
широката общественост. В доклада е посочено, че в България е нараснал броят на
отчетените нови следствени дела и дела, внесени в съда, но всяка оценка на резултатите
в борбата с корупцията по високите етажи на властта зависи от постановяването и
изпълнението на окончателни съдебни решения. Като най-силното доказателство за
успеха на усилията в борбата с корупцията се посочват видимите за обществеността
резултати - че престъпленията могат да бъдат разкрити и че по отношение на
извършителите се осъществява ефективно наказателно преследване.
В приетия с Решение № 139 на Министерския съвет от 2017 г. План за
действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Европейската комисия за
отговорна институция за изпълнение на посочената по-горе препоръка е посочен
Националният съвет по антикорупционна политика.
С оглед на изложеното, се предлага изменение на постановлението, като
заместник министър–председателят по правосъдна реформа и министър на външните
работи поеме председателството на Съвета. Необходимо е съставът на Съвета да бъде
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допълнен с представител от политическия кабинет на заместник министър –
председателя по обществения ред и сигурността и министър на отбраната.
В Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията в
Република България 2015–2020 г. е отчетена необходимостта да се предприемат мерки,
насочени към противодействие на корупцията в местната власт чрез разширяване на
мерките за засилване на превенцията и наказателното преследване. Отчитайки
конституционно установения принцип за местно самоуправление и с цел постигане на
по-ефективни резултати в превенцията на корупцията сред органите на местно
самоуправление и общинските администрации се предлага като член на Съвета да бъде
включен представител, определен от Националното сдружение на общините в
Република България.
Изготвеният проект на Постановление за изменение и допълнение на
Постановление № 136 на Министерския съвет от 2015 г. няма отношение към
законодателството на ЕС, поради което не е необходимо изготвяне на таблица за
съответствие с правото на ЕС.
Проектът на постановление не оказва пряко и/или косвено въздействие върху
държавния бюджет, поради което е изготвена финансова обосновка съгласно чл. 35,
т. 4, буква „б“ от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата
администрация.
Съгласно чл. 26, ал. 3 и 4 от Закона за нормативните актове проектът на
постановление, докладът с мотивите, частичната предварителна оценка и становището
на дирекция „Модернизация на администрацията” са публикувани на Портала за
обществени консултации за срок от 14 дни. Предвиденият срок от 30 дни за
обществени консултации се налага да бъде съкратен, тъй като е необходимо във
възможно най-кратък срок да бъде определен съставът на Съвета и той да започне да
изпълнява възложените му функции.
Предвид изложеното и на основание чл. 32, ал. 1 от Устройствения правилник
на Министерския съвет и на неговата администрация, докладът и проектите на решение
и на постановление са съгласувани със заинтересованите министерства и ведомства
съгласно приложената справка.
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В адресатите по съгласувателната процедура са включени и други държавни
органи по смисъла на чл. 21, ал. 3 от Закона за администрацията, които участват в
състава на Националния съвет.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 8, ал. 1 от Устройствения
правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам
Министерският съвет да приеме проекта на постановление на Министерския съвет за
изменение и допълнение на Постановление № 136 на Министерския съвет от 2015 г. за
създаване на Национален съвет по антикорупционни политики.

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
ПО ПРАВОСЪДНАТА РЕФОРМА И МИНИСТЪР НА
ВЪНШНИТЕ РАБОТИ:

ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА

Изготвил:
Петя Тянкова, началник на кабинета на
заместник министър-председателя
по правосъдната реформа и министър на външните работи

