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МОТИВИ
КЪМ ИНСТРУКЦИЯ
№ ….. от ........2019 г. ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ КОМИСИЯТА
ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА
НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО И СЛУЖБА
„ВОЕННА ПОЛИЦИЯ“ КЪМ МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ГЛАВА ДЕВЕТА ОТ
ОРГАНИТЕ ПО ЧЛ. 16, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО
ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
Настоящия проект е изготвен на основание чл. 27, ал. 1, т. 6, във
връзка с ал. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).
Целта е да се конкретизира взаимодействието между Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане на незакнно придобитото
имущество (КПКОНПИ, Комисията) и Служба „Военна полиция“ за
изпълнение на дейностите по Глава девета „Противодействие на
корупцията чрез разкриване на прояви на лица, заемащи висши публични
длъжности“. С проекта на Инструкция се регламентират редът и сроковете
за осъществяване на взаимодействието между Служба „Военна полиция“ и
органите по чл. 16, ал. 2 от ЗПКОНПИ, при противодействието на
корупцията в съответствие със законоустановените им функции.
Предвидено е взаимодействието да обхваща сферите на изпълнение
на законовите функции, задачи и дейности на двете ведомства и да се
осъществява чрез: обмен на информация; провеждане на съвместни
работни срещи; създаване на съвместни работни групи; провеждане на
координирани мероприятия; повишаване на квалификацията на
служителите на двете ведомства; съвместни планове за действие;
техническа помощ.
При възникване на необходимост от взаимодействие между
КПКОНПИ и териториалните структури на СВП, структурите взаимно се
информират и предприемат необходимите мерки, като за действията си
уведомяват незабавно ръководството на КПКОНПИ и СВП.
В тази връзка е разписано в проекта, че за осъществяване на
взаимодействието могат да се създават междуведомствени групи за
планиране и провеждане на съвместни действия, проверки по документи и
на място при спазване на принципа „необходимост да се знае”.
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Предвидено е обменът на информация между КПКОНПИ и СВП
може да се извършва чрез свързани комуникационни и информационни
системи по съответния ред, предвиден за тяхното ползване.
Конкретизирани са базата данни до които Служба „Военна
полиция” предоставя права и достъп на оператори на органите по чл. 16,
ал. 2 от ЗПКОНПИ за извършване на справки в Автоматизирана
информационна система „Военно-полицейски регистър“. Подробно е
регламентиран редът, по който се предоставя информацията.
Посочено е, че по искане КПКОНПИ органите на Служба „Военна
полиция“ могат да съдействат като: организират и провеждат мероприятия
в или около военни обекти; извършват криминалистически изследвания;
установяват местонахождението на лица, по отношение на които Служба
„Военна полиция“ осъществява законовите си функции, когато те се
укриват или не могат да бъдат открити на техните постоянни или настоящи
адреси.
Регламентирано е, че по искане на служба „Военна полиция”
органите на КПКОНПИ могат да оказват помощ при: разкриване на
престъпления от общ характер в Министерство на отбраната, Българската
армия и структурите на подчинение на министъра на отбраната;
провеждане на оперативно-издирвателни действия на органите на Служба
„Военна полиция“ по отношение на лицата, по които службата
осъществява законовите си функции; извършване на проверки по
заявителски материали и военни досъдебни производства, за които е
необходима експертна помощ от органи на КПКОНПИ при спазване на
изискванията на действащото законодателство.
С приемането на проекта на
Инструкция ще се създадат
предпоскавки за добро взаимодействие между КПКОНПИ и Служба
„Военна полиция“ за изпълнение на целите на ЗПКОНПИ.
Настоящия проект не попада сред проектите на нормативни актове,
за които Законът за нормативните актове изисква извършването на
предварителна оценка на въздействието.
Приемането на проекта не е свързано с разходване на допълнителни
средства от бюджета и няма да са необходими финансови и други средства
относно прилагането на новата уредба.
Проектът не е съпроводен със справка за съответствие с
европейското право, тъй като не се отнася до актове на Европейския съюз,
с които е направена хармонизация на регламентираната материя.
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