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Консултационен документ относно проект на Закон за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество

Предложенията и коментарите ми са следните:
I.

По основните
законопроекта

направления,

посочени

в

структурата

на

1. По наименованието: В наименованието на проекта на закон думата
„противодействие“ да бъде заменена с думата „предотвратяване“. Също така,
след думата „корупцията“ да се добави изразът „и конфликта на интереси“, като
след това текстът се запази в досегашния си вид.
Мотиви: Съобразно чл.9, ал.3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), строежът
на нормативните актове и формулирането на техните разпоредби трябва да бъдат
съобразени с указа по прилагане на този закон. Респективно, чл.24, ал.1 от Указ
№ 883 за прилагане на Закона за нормативните актове (Указ № 883) изисква всеки
нормативен акт да има наименование, което да сочи вида на акта и главния му
предмет. От предложеното към момента наименование на проекта на закон се
извежда един предмет с две негови проявления: „противодействие на корупцията“
и „отнемане на незаконно придобито имущество“. В наименованието на Глава
втора обаче се вижда терминът „предотвратяване на корупцията“. Ясно е, че още
към тази проверка откъм правна техника, законопроектът е неиздържан,
съобразно изискванията на ЗНА и Указ № 883. При конкуренция между думите
„противодействие“ и „предотвратяване“ би трябвало да бъде за наименованието
на проектозакона втората дума. Съжденията в тази насока са следните: Ако
корупцията бъде предотвратена, то тя е възпряна по такъв начин, че не
съществува в един бъдещ момент, за да има нужда да й се противодейства в
някаква следваща фаза на нейното развитие. Разумният законодател подхожда
чрез еднаква терминология в целия текст на нормативния акт – от
наименованието му, до последната му разпоредба. Що се касае за добавянето на
израза „и конфликта на интереси“, изключително недоумение и притеснение буди
фактът, че Глава седма предлага да уреди материята относно „Несъвместимост и
конфликт на интереси“. Ако това е така, се достига до извода, че проектът на закон
всъщност има не две, а три проявления в предметния си обхват – първо,
„предотвратяване на корупцията“; второ, „несъвместимост и предотвратяване на
конфликта на интереси“; и трето, „отнемане на незаконно придобито имущество“.

Ако още в наименованието правната техника „куца“, повече от съмнително е
каквото и да е последващо развитие на проекта на нормативния акт.
2. По структурата като композиция: Всички регистри, предвидени в отделните глави
на законопроекта да намерят своето систематично място в Глава четвърта
„Декларации“.
Мотиви: Според чл.30, ал.2 от Указ № 883, когато особените разпоредби с
различен предмет са много, те се подреждат по следния начин: устройствени,
материалноправни, процесуалноправни и наказателни разпоредби. Това е така,
защото регистрите са едновременно правен институт от устройствен характер, но
също така и са материалноправен институт, доколкото отразяването или неотразяването на факти от правно значение в тях засягат субективни права и
законни интереси на съответните лица. Най-близкият институт на регистрите в
целия проект на нормативен акт е този на декларациите. Мястото на последните
в строежа на законопроекта понастоящем е правилното място. Институтът на
регистрите просто трябва да се присъедини към декларациите в пространственото
нормативно проявление на проекта.

II.

Допълнителни въпроси, които следва да намерят решение в
бъдещия закон

1. По въпросите за обсъждане от Секция 3 на Консултационния документ:
В1.: Кои органи да противодействат на корупцията на различните нива на
властта?
Конкретно предложение: Един-единствен антикорупционен орган.
Мотиви: Досегашната практика доказва по безсъмнен начин, че
противодействието/предотвратяването/борбата с корупцията в Република
България има близки до нулевите резултати, или поне такова е усещането на
българските граждани и на външни за страната наблюдатели – институции и
граждани. Между множеството фактори за тази неблагоприятна картина (като
водещата между тях е политическата и обществена воля) е и „размитата
компетентност“ на органите, на които законодателят възлага правомощия в тази
насока. Това обаче често се превръща в „колективна безотговорност“ при
неясните, припокриващи се или дублиращи се функции.
В2.: Да се включат ли органите на местното самоуправление към органите, които
имат правомощия за противодействие на корупцията?
Конкретно предложение: Органите на местното самоуправление не трябва да
имат никакво отношение към противодействие на корупцията, освен чисто
информативно – да сигнализират за това компетентните органи.
Мотиви: Поради неизцяло оформеното гражданско общество, в страната се
наблюдава силно изразен феномен на „местничество“. Индивидите все още
държат най-вече на роднински, фамилни, приятелски, лични и професионални
контакти в по-голяма степен, отколкото на спазване на общите правила за
поведение от правен и морално етичен-характер. Несериозно е очакването на
местно ниво, където това е очевадно, някой да „противодейства“ на друг, освен

ако лично не е засегнат. Корупцията е феномен, който по начало уврежда
„всички“, но по парадоксален начин може да се възприема „за полезна“ и за двете
участващи в корупционния акт страни. Колкото повече обществените връзки са
изградени на лична основа, а не на основата на разбирането за общност, толкова
повече те се възприемат ad hoc и ad personae. Затова е нереалистично на местно
ниво да се очаква противодействие на корупцията. Това може да се извършва там
само и единствено от централизирани органи на власт – с единна методология и
с национален ресурс.
В3.: Какво да бъде съотношението между приложното поле на предвидените в
този закон мерки и антикорупционните мерки в Закона за съдебната власт?
Конкретно предложение: Антикорупционните мерки в Закона за съдебната власт
(ЗСВ) да бъдат извадени от този нормативен акт и да бъдат включени в настоящия
проектозакон.
Мотиви: Крайно време е да се излезе от омагьосания кръг на порочно разбиране
и тълкуване на принципа на разделение на властите, визиран в чл.8 от
Конституцията на Република България (КРБ). Независимостта на съдебната власт
касае независимостта на нейните органи при изпълнение на техните
правомощия, и частично – осигуреността й с бюджет, за да може да функционира,
без да се „моли“ на другите две власти. Порочните тълкувания за независимост в
смисъл на пълна автономия (самоуправление) и едва ли не – на суверенитет,
трябва да бъдат заклеймявани като крайно неконституционни и
антидемократични. Суверенитетът е на народа (чл.1, ал.2, изречение първо от
КРБ), а управление на съдебната власт се осъществява лично от народа или от
определени органи (чл.1, ал.2, изречение второ от КРБ). Забраната за присвояване
от която и да е власт на „цялата държавна власт“ е визирана по категоричен начин
в чл.1, ал.3 от КРБ. Затова, ако за общонационален приоритет бъде възприето
изискването за централизирано противодействие на корупцията, то тази дейност
трябва да се концентрира само и единствено в единния антикорупционен орган.
Вън от това, няма никакво смислено обяснение с какво точно следователите,
прокурорите и съдиите са по-различни от другите лица, заемащи висши публични
и други длъжности. Не на последно място, поради исторически наложилата се
гилдийност, „магистратската общност“ е капсулирана, изтъкана е от множество и
многопосочни лични връзки, и при това състояние на нещата е житейски
неиздържано да се очаква от такава хомогенна среда да посочва измежду
елементите си нарушителите на юридическите и морално-етични правила за
поведение (освен при най-видните, тежки, дразнещи и явно прекалени
простъпки). Затова, разумният законодател без съмнение би избрал ситуирането
на антикорупционните мерки и институции както в единен нормативен акт, така
и в единно ведомство, без да се прави изключение, отстъпка и въвеждане на
привилигирован ред за специално за съдебната власт.
В4.: Други предложения и коментари извън зададените в документа теми?
Конкретни предложения: Първо, да се установи и нормативно закрепи
функционалната връзка между конфликта на интереси и корупцията. Второ, да се
направи ясно разграничение между подхода към гражданите от една страна, и към
лицата, заемащи висши публични и други длъжности, от друга страна, във връзка
с имущество, придобито по незаконен начин. Трето, да се доразвие концепцията

за „обосновано предположение“ като установяване (след проверка) на значително
несъответствие в имуществото на проверяваното лице, в презумптивна
конструкция, както и премахване на обвързаността на проверките с евентуални
повдигнати наказателни обвинения. Четвърто, въвеждането на изискването за
предварителна декларация за проверка на имуществото като условие за
съвместимост със заеманата висша публична длъжност. Пето, в Преходните и
заключителните разпоредби на проекто-закона да се запише текст за отмяна на
чл.307 от Наказателния кодекс (НК), евентуално – и на Наказателно-процесуалния
кодекс (НПК).
Мотиви: По първото предложение – трябва най-накрая да се видят
изкривяванията в публичната сфера в тяхната цялостност. Това може да стане
само чрез събиране на изкуствено разделените чрез терминология правни
явления. При подредбата им в единна система е очевидно, че става въпрос за
идентични явления, досега гледани от различен нормативен ракурс. И
терминологично, и в съдържателен аспект, както корупцията, така и конфликтът
на интереси „развалят“ публичната служба. Понеже в реалността конфликтът на
интереси и корупцията съвпадат в почти идеален вариант, понастоящем
законодателят е длъжен да ги изведе в общ юридически конструкт, чрез единна
правна регламентация. Понеже правните понятия се развиват постоянно, крайно
време е да се изостави примитивното разбиране за корупцията единствено и само
в наказателно-правен аспект – като подкуп, а също и формалистичното й
разграничаване от конфликта на интереси, и обратното.
По второто предложение – по отношение на лицата, за които има индиции за
наличие на имущество, придобито по незаконен начин, трябва да са налице две
ясно разграничими правни конструкции. От една страна – засилен интерес и побърз процедурен ред по отношение на лица, заемащи висши публични и други
длъжности. От друга страна – по-сериозна защита и по-консервативен във
времето процесуален ред за защита, по отношение на граждани, които не попадат
в категориите на горните лица. Това е ясно проявление на принципа на равенство
– равно третиране при идентични случаи, ако няма същност основания за
обратното. А публичните личности се различават от останалите граждани именно
поради множеството си привилегии, за което трябва да търпят по-силен
интензитет на натиск и вмешателство в личния им живот, включително – при
проверка за евентуално незаконно придобито имущество. Още повече, те
обективно имат възможността да го набавят по незаконен начин, защото оперират
по служба с публично имущество.
По третото предложение – „обоснованото предположение“ би трябвало да бъде
закрепено като оценъчно понятие (морално несъгласие) на видимото разминаване
между явните доходи на лицето и притежаваното от него имущество. То би могло
да се аргументира дори само и въз основа на рационални конструкции при видими
факти и невидими причини за същите (стандарт на живот, който е непостижим от
житейска гледна точка). Затова трябва да има презумпция, изрично отразена в
закона, че се предполага незаконно придобито имущество от публична личност,
когато няма логически основания за това състояние. Вече не трябва да има
никаква обвързаност на проверката за незаконно имущество с евентуално
повдигнати наказателни обвинения. По начало престъпната дейност е скрита и
комплексна. Израз или на законодателна слабост, или на умишлен саботаж на

справедливостта е поставянето на процесуални предпоставки
от
наказателноправен характер за основание за извършване на проверка за незаконно
придобито имущество.
По четвъртото предложение – предварителната декларация за проверка на
имуществото като условие за съвместимост със заеманата висша публична
длъжност, би била отговор на вечния демократичен стремеж за влияние върху
хората, които имат власт. В случая, това влияние ще се упражни не от останалите
граждани, а от независими и обективни институции, които следват неутралния и
общозадължителен закон. По този начин законодателят би изразил своето ясно
отношение както към демокрацията, така и към правовата държава. Противното
би означавало отстъпление и от двете ценности.
По петото предложение – поради същността на престъплението подкуп, и двете
страни от него имат облага и интерес престъпната им връзка да не се разкрива.
Именно поради тази и други причини (които няма да се изреждат тук),
разкриваемостта и наказуемостта на този вид престъпления е практически равна
на нулевата. Само и единствено с декриминализирането на провокацията към
подкуп е възможно да се постигне явен напредък в това отношение. Нещо повече
– трябва да се създаде разпоредба в НК, от която да е видно, че не се преследва
контролираната от държавните органи провокация към подкуп. Същата ще е
документирана по един процесуално допустим начин, като тук може да се
помисли и за съответните проекто-разпоредби в НПК. Годните доказателствени
средства от този процес ще бъдат здрава основа на обвинителните актове,
респективно – на осъдителни присъди. Всичко останало е само в сферата на
политическите и правни пожелания и утопии.
Всъщност, извън всичко изложено досега, може да се предложи радикално нов
подход, изложен по-долу, като вариантност на нормативния подстъп към
уредбата на тези обществени отношения.
2. Радикален нов подход към обществените отношения, нуждаещи се от нова правна
уредба: Да се подходи отговорно, разумно, съразмерно и новаторски към нуждата
от оздравяване на публичния живот, изискването за справедливост и нуждата от
обществено доверие, за което: да не се следват закостенелите постановки на
досега действащото законодателство; в Работната група по изготвяне на
законопроекта да не участват лица, ангажирани в изготвянето на който и да е от
действащите закони; сериозно да се осмисли възможността за конституционна
правна уредба на предметната материя, за което е достатъчно произнасянето на
обикновено Народно събрание; да се намери балансът между работещите чужди
практики и българската реалност.
Мотиви: Вече е настъпил моментът, след който – при липса на мащабни и
сериозни като последствие резултати в налагането на почтеност на публичните
личности (по-широко понятие от „лица, заемащи висши публични и други
длъжности“) се наблюдава разпад на обществената и институционалната тъкан
поради морална деградация. Никакви оправдания от формално-юридическо
естество тук не трябва да бъдат споделяни, поради фатализма на тенденциите на
обществена и институционална дезинтеграция. Единствените рубежи, които не
трябва да бъдат нарушавани са принципите и нормите на Конституцията, на

Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ) и на
Първичното Общностно право. Това може да бъде постигнато само с радикален и
нов подход, при който още на фазата на заемане на публичната длъжност, лицето
трябва да е подложено на някакви мерки за наблюдение и контрол. Тези мерки
трябва да касаят както публичната му дейност, така и личния му живот. При
нарушаването на базови правни, но и морално-етични постановки, в самия закон
трябва да са предвидени набор от неблагоприятни за това лице последици
(политически, обществени, репутационни, морално-етични, дисциплинарни,
административнонаказателни, наказателни и други), прилагани при ясни
критерии и основания, при спазване на принципа на съразмерност. Принципът на
справедливост, извън всичко друго иманентно презумира бързина и публичност
на противодействието по отношение на индивида, нарушил хармонията в
обществената цялост (регламентационна, институционална, легитимационна,
репутационна, стойностна и друга). Това произтича от природата на усещането за
справедливост при човешките същества. Само ако това е налице, съществува и
обществено доверие, което пък е основа за благоденстващо и развиващо се
общество. Поради всичко това, нужно е:
- Да не се „стъпва“ като правен подход на постановки от сегашното
законодателство. Те са прекалено формалистични, мудни, неефективни,
повърхностни, а в повечето случаи – направо несериозни. Те не могат да бъдат
стандарт за каквато и да е правна уредба, понеже наблягат преимуществено
на създаване на органи на власт и на техните администрации, а не на общи
правила за поведение, призвани да разрешат реални проблеми в държавния и
обществен живот. Един пример е повече от достатъчен: Няма никакво
разумно основание изискването за висше юридическо образование и
минимален праг години стаж по специалността за заемане на длъжността
председател на държавен орган в областта на урежданата материя (виж чл.6,
ал.2, изречение първо от Закона за отнемане в полза на държавата на
незаконно придобито имущество), камо ли пък по отношение на всички
членове на такъв колективен орган (виж чл.22б, ал.1 от Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси). Юридическото
образование въобще не е гаранция за законосъобразни актове и действия, камо
ли пък за почтеност и независимост на лицето, което е с такова образование
(общоизвестни обстоятелства, които не се нуждаят от доказване, съществуват
в скандалното си проявление именно в тази насока, в български, национален
контекст, и то от близкото минало). Напротив, освен от недоказания стандарт
на етично-волевия аспект, висшето юридическо образование по-скоро пречи
при вземане на категорични мерки, поради ограниченията на формалноправното мислене и действие. Също така, няма никакъв правен смисъл
изискването членове на колективния орган за борба с явно вредоносни за
държавата и обществото явления да бъдат „само български граждани с
постоянен адрес в страната“. Качеството „само български гражданин“ не те
прави по презумпция нито законосъблюдаващ, нито почтен индивид, камо ли
пък и двете. По-скоро би се очаквало, български гражданин и с друго
гражданско/поданство да притежава тези качества, защото спазва най-малко
две правно-етични системи. Изискването пък за „постоянен адрес в страната“
е жалко, смешно, необосновано, незащитимо, дискриминационно и направо
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безсмислено, ако не е и вредно. Ако въобще е възможно да се търсят някакви
доводи за подобно изискване, те са за ограничаване на кръга от лица, които
могат да заемат тези длъжности (по начало – престижни, добре заплатени и
относително стабилни за времето на мандата). Напротив, ако лица с друго
гражданство/поданство на държави-членки на Европейския съюз (ЕС) заемат
длъжности в подобен орган, това би бил категоричен и ясен сигнал – и за
българските граждани, и за ЕС -, че се сформира орган с първоначална
легитимност „пред всички“, заради неговата откритост. Поради изложените
съображения, бъдещият единен антикорупционен орган – който задължително
трябва да е колективен – трябва да е изграден върху точно
противоположните на сегашните изисквания. Удачно е, проекторазпоредбата да изглежда така: „Членове на комисията могат да бъдат
граждани от държавите-членки на Европейския съюз, които се ползват с
неоспорим обществен авторитет и признато институционално доверие, които
имат висше образование, като само един измежду тях може да има висше
юридическо образование“.
Законопроект като настоящия да се изготвя от гражданите, а не от
представители на държавните институции и ведомства, камо ли от
представите на академичните среди. Само гражданите могат да усетят
същинския пулс на съвременните обществени очаквания. В голямата си част,
ангажираните в публичните институции лица са блокирани от
несъстоятелни, формални и често вредни за общественото развитие
ведомствени и доктринерски концепции и подходи. Без да се поставят под
съмнение техните истинска воля, професионализъм и мотивираност към един
„перфектен законопроект“, по горните обективни пречки това не е възможно,
ако се възприеме техният правно-технически маниер на изготвяне на проект
на нормативен акт. Това не означава, че тяхната експертиза не трябва да бъде
отчитана – но само и единствено на неформално и личностно ниво (поради
това, че за тях е невъзможно да изразят лично мнение, различаващо се от
официалното такова на институцията, която представляват). Особено опасно
е участието на лица, които се считат „за авторитети“ в урежданата правна
материя. Не е разумно да се очаква, те да „отстъпят“ от „промотираните и
рекламирани“ от самите тях правни принципи, институти и норми в сега
действащото законодателство. Единственото, което те биха направили е да
„разместят“ в пространствен ракурс, както и да „предефинират“ в езиков
аспект „нещата“. Това би бил (при публикуване в „Държавен вестник“) както
законодателен провал, така и явен такъв държавнически – в очите на
българските граждани и на нашите партньори в Съвета на Европа, НАТО и
Европейския съюз.
Една конституционна правна уредба на тези обществени отношения би
легитимирала в много по-висша степен нормативността (поради
конституционната делегация), така и институционалността (поради
ведомственосттта от „конституционен характер“). Това е повече от разумно
поради няколко причини. Първата е от значение на „йерархията на нормите“.
Една конституционна норма трудно би била „изкривена“ чрез тълкуване и
грешно правоприлагане, докато една законова норма е в постоянна
конкуренция с други такива от същия порядък, но с различни от нейните
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характеристики – по време или по специалния си обхват на действие. Второ,
всички останали и последващи законопроекти биха били атакуеми пред
Конституционния съд (КС), ако противоречат на норма на Конституцията.
Трето, единният антикорупционен орган с конституционна правна уредба
веднага намира своето място измежду неотменимите ex constitutio органи на
държавна власт, като ще се спечели време и няма да има нужда от
„институционално доказване и наместване“. И последно, институционалната
тежест и репутация на този орган, именно поради правната му уредба в
Конституцията, биха били на много по-високо ниво и то още в момента на
започване на функционирането му, което въобще не е без значение за
очакваните резултати от дейността му.
Балансът на работещите чужди практики и българската действителност би
трябвало сериозно да бъде търсен. Налице е експертиза относно
чуждестранния опит, като същата трябва само да бъде отново актуализирана
и внимателно систематизирана. Механичното й пренасяне обаче в български
контекст е вредно. Това е така, защото правните норми действат единствено
и само в определен обществен контекст. Затова трябва сериозно да се отчита
обществената настройка както към противодействието на корупцията и
конфликта на интереси и отнемането в полза на държавата на незаконно
придобито имущество (търпимост или не) - от една страна, но също и на
обществените очаквания за мерки и подходи по отношение на тях (козметични
или радикални) – от друга страна, а така и от гледна точка на евентуално
засегнатите лица (атитюди, ценности и праг на засягане) – от трета страна. И
крайният нормативен резултат, като последица от съразмерността между
всичко гореказано, трябва да бъде възприет, защото обществото няма
търпение за бърз последващ краен резултат – видимо възпиране и
намаляване на общественовредните феномени на корупцията, конфликта на
интереси и незаконно придобито имущество – от една страна, и ефективни
неблагоприятни последици за облагодетелствалите се от тях лица – от друга
страна.
Като се отчита огромният проблем с т.н.“шуробаджанащина“, да се създадат
следните разпоредби: В Допълнителни разпоредби на проектозакона да се
запише: „Вътрешен конфликт на интереси е налице“, когато в една
организация в публичната сфера са налице връзка между двама служители,
които са възходящи или низходящи по права линия до четвърта степен, братя
и сестри, съпрузи или бивши съпрузи, роднини по сватовство до четвърта
степен, роднини по съребрена линия до пета степен“. Също там, в основните
текстове да се създаде следният: „В едномесечен срок от влизане в сила на
закона, всички държавни служители подават декларации за наличието на
вътрешен конфликт на интереси. Когато е наличен такъв, на първия от двамата
служители с вътрешен конфликт на интереси, постъпил на държавна служба,
се прекратява служебното правоотношение от момента на деклариране на
конфликта. В случай, че и двамата служители не са декларирали
съществуващи вътрешен конфликт на интереси, служебните правоотношения
и на двамата се прекратяват от следващия ден на крайния срок за подаване на
декларациите. В този случай и двамата служители губят правото впоследствие
да кандидатстват за държавна служба“. В административнонаказателните

разпоредби да се създаде следното: „Който премълчи наличието на вътрешен
конфликт на интереси се наказва с глоба в размер от 5 000 до 10 000 лева“.
Само с подобен законодателен подход може да се възпре порочния кръг на
непрекъснато увеличаване на администрацията с неманифестирания, но
видим от гражданите мотив – реализация на житейска перспектива за набавяне
на средства за съществуване, без да е налице никакъв мотив за работа в полза
на гражданите, бизнеса, обществото и държавата. Напротив, при вътрешния
конфликт на интереси има склонност да се търси подобна реализация и на
други лица от по-тесния или по-широкия кръг лица с роднински или други
близки отношения на „вече реализиралите се“ в публичната служба лица. Това
ерозира и малкото останала мотивация за работа на останалите държавни
служители, които нямат възможност за „вътрешна подкрепа“ от „електорален
характер“ при евентуални конфликти вътре в организацията – „личностличност“,
„личност-колектив“,
„колектив-колектив“,
„ръководителподчинен“ и други. По парадоксален начин, именно нечестно играещите имат
свои „поддръжници“ и винаги „печелят“. Всичко това е за сметка на
законността, справедливостта, ефективността и ефикасността. Това
положение на нещата уврежда интересите на частните лица и разяжда общия
публичен интерес.
In fine: Искрено се надявам в процеса на обществени консултации да се подходи
акуратно, прецизно и в съдържателен план да се подготви един радикален, но
разбираем и реалистичен проект на закон, който да уреди изцяло, категорично и
по непротиворечив начин правната материя относно предотвратяването на
корупцията и конфликта на интереси, както и отнемането на незаконно
придобитото имущество. Палиативни мерки тук и сега са направо вредни и биха
били явен индикатор за липса на политическа, обществена и професионална
ангажираност към гражданите, обществото, държавата и правовия ред.
София, 20 юли 2017 година
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