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1. ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНСУЛТАЦИЯТА
Въведение:
Министърът на правосъдието организира обществена консултация по реда на глава втора,
раздел V от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на
въздействието на проекта на Закон за защита на лицата, които подават сигнали или
публично оповестяват информация за нарушения.
Проектът на Закон за защита на лицата, които подават сигнали или публично оповестяват
информация за нарушения има за цел да въведе изискванията на Директива (ЕС) 2019/1937
на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 година относно защитата на
лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза (OB, L 305/17 от 26
ноември 2019 г.) наричана по-нататък (Директивата), която установява общи минимални
стандарти за защита на лицата, които подават сигнали за нарушения в различни области,
1.1. регулирани от правото на Съюза. Законопроектът, в съответствие с Директивата, съдържа
задължения за създаване на вътрешни и външни механизми и процедури за подаване на
сигнали в публичния и частния сектор и предприемане на последващи действия по тях,
както и мерки за защита на сигнализиращите и засегнатите лица.
Законопроектът си поставя за цел да гарантира ефективна защита на лицата, които работят
в публична или частна организация и които подават сигнали или публично оповестяват
информация за нарушения в контекста на свързаните с тяхната работа дейности, тъй като
често те са първите, които научават за заплахи или вреди за обществения интерес,
възникващи в този контекст. По този начин те имат ключова роля за разкриването и
предотвратяването на такива нарушения и за защитата на интересите на обществото.

Цели на консултацията:
Обществената консултация се организира, като се канят всички заинтересовани физически
и юридически лица да дадат предложения и коментари по законопроекта.
Настоящият проект следва да създаде правна уредба, която да гарантира ефективна защита
на лицата, които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения,
които попадат в обхвата на актовете на Съюза в определени области: обществени поръчки;
финансови услуги, продукти и пазари и предотвратяване на изпирането на пари и
финансирането на тероризма; безопасност и съответствие на продуктите; безопасност на
1.2. транспорта; опазване на околната среда; радиационна защита и ядрена безопасност;
безопасност на храните и фуражите, здраве на животните и хуманно отношение към тях;
обществено здраве; защита на потребителите; защита на неприкосновеността на личния
живот и личните данни и сигурност на мрежите и информационните системи); нарушения,
засягащи финансовите интереси на Съюза; и нарушения, свързани с вътрешния пазар,
включително на правилата на Съюза за конкуренцията и държавната помощ и на правилата
за корпоративното данъчно облагане.
Следва да се обърне внимание, че получените предложения ще бъдат публикувани
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съгласно т. 1.3.
Консултационен процес:
Обществената консултация се открива за 30 /тридесет/ дни съгласно изискванията на Закона
за нормативните актове, като стартира на 16 септември 2021 г. Консултационният документ
и структурата на проекта на Закон за защита на лицата, които подават сигнали или публично
оповестяват информация за нарушения ще бъдат публикувани на Портала за обществени
консултации www.strategy.bg и на интернет страницата на Министерството на правосъдието
за периода на консултацията. Всички заинтересовани страни ще могат да направят
коментари и предложения по следните начини:
Портала за обществени консултации: изисква регистрация.
1.3.
Електронна
поща:
Maria_Georgieva@justice.government.bg;
F_Florov@justice.government.bg; d_damyanova@justice.government.bg;
Официален път: гр. София, ПК 1040, ул. „Славянска“ № 1. Писмата следва да се
адресират до министъра на правосъдието.
Обратна връзка: След приключване на обществената консултация всички предложения
(получени по всички канали) ще бъдат обобщени в справката за отразване на
предложенията, която ще бъде публикувана на Портала за обществени консултации.
Относими документи и нормативни актове:
- Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019
1.4. година относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на
Съюза (OB, L 305/17 от 26 ноември 2019 г.).

2. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
Изработването на нормативен акт, с който ще се транспонира Директива (ЕС) 2019/1937 на
Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 година относно защитата на лицата, които
подават сигнали за нарушения на правото на Съюза е в изпълнение на ангажиментите на Република
България, произтичащи от членството й в Европейския съюз и продължение на процеса, свързан с
усъвършенстване на нормативната уредба относно подаването на сигнали за нарушения на правото
на Съюза и българското законодателство и осигуряването на защита на лицата, които ги подават.
Законопроектът съдържа задължения за създаване на вътрешни и външни механизми и процедури
за подаване на сигнали в публичния и частния сектор и предприемане на последващи действия по
тях, както и мерки за защита на сигнализиращите и засегнатите лица за нарушения, попадащи в
обхвата на актовете на Съюза в определени области:
- обществени поръчки;
- финансови услуги, продукти и пазари и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането
на тероризма;
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- безопасност и съответствие на продуктите;
- безопасност на транспорта; опазване на околната среда;
- радиационна защита и ядрена безопасност;
- безопасност на храните и фуражите, здраве на животните и хуманно отношение към тях;
- обществено здраве;
- защита на потребителите;
- защита на неприкосновеността на личния живот и личните данни и сигурност на мрежите и
информационните системи;
- нарушения, засягащи финансовите интереси на Съюp и нарушения, свързани с вътрешния пазар,
включително на правилата на Съюза за конкуренцията и държавната помощ и на правилата за
корпоративното данъчно облагане.
Законопроектът се прилага по отношение на широк кръг лица, работещи в публичния и частния
сектор. От правото на защита могат да се ползват не само наетите по служебно или трудово
правоотношение работници и служители, но и кандидати за работа или бивши служители,
доброволци, стажанти, самонаетите лица, служители на контрагенти или подизпълнители на
нарушител, съдружниците и акционерите, както и други трети лица, които са свързани с
нарушителя в работен контекст (като напр. помощници, колеги и роднини на сигнализиращото
лице).
Законопроектът предвижда, че сигнализиращите лица имат право на защита, при условие че са
имали основателни причини да считат, че подадената информация за нарушения е била вярна към
момента на подаването й и са подали сигнал вътрешно или външно, или са направили публично
оповестяване. Предлага се, като общ принцип в българското законодателство, анонимните сигнали
да не се регистрират и да не се разглеждат. Като изключение от този принцип, проектът дава
възможност лицата, които анонимно са подали сигнал или публично са оповестили информация за
нарушения и които впоследствие са идентифицирани и са обект на ответни действия, все пак да
имат право на защита.
Законопроектът насърчава използването на вътрешния механизъм за подаване на сигнали, когато
могат да бъдат предприети ефективни вътрешни мерки във връзка с нарушението и не съществува
риск от ответни действия. За тази цел всички частни дружества и публични организации с 50 и
повече работници са длъжни да изградят вътрешен механизъм за подаване на сигнали. От
задължението за изграждане на вътрешен механизъм са освободени общините с по-малко от 10 000
жители или по-малко от 50 работници.
При определени условия лицето може да направи и публично оповестяване на данните за
нарушението и в този случай то също има право на защита по законопроекта. Алтернативно са
предвидени следните хипотези:
- когато лицето е извършило вътрешно или външно подаване на сигнал, или направо външно
подаване, но по сигнала не са били предприети съответните действия в предвидените за това
срокове;
- лицето има разумно основание да счита, че:
- нарушението може да представлява непосредствена или явна опасност за обществения интерес,
или съществува риск от щети, които не могат да бъдат отстранени;
- в случай на външно подаване на сигнал съществува риск от ответни действия или има
вероятност нарушението да не бъде ефективно разгледано поради конкретните обстоятелства по
случая.
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Законопроектът предвижда гаранции за опазването на самоличността на лицето, подало сигнала.
Разкриването на данните за самоличността на лицето, както и всяка друга информация, от която
може да се узнае неговата самоличност, може да се извърши пред ограничен кръг от служители
след съгласие на сигнализиращото лице или предварителното му уведомяване.
В съответствие с изискванията на Директивата, законопроектът следва да уреди забрана на всяка
форма на ответни действия спрямо лицата, подали сигнал за нарушение. В законопроекта следва
да бъдат уредени и редица мерки за подкрепа и мерки за защита на сигнализиращите лица срещу
ответни действия.
Необходимо е законопроектът да предвиди ефективни, пропорционални и възпиращи санкции, за
да се гарантира ефективността на правилата на защитата на лицата, сигнализиращи за нередности.
Необходими са също санкции спрямо лицата, които съзнателно подават сигнал или публично
оповестяват невярна информация. Пропорционалността на тези санкции следва да гарантира, че те
нямат възпиращ ефект върху лицата, които биха могли да сигнализират за нередности.
Елементи, относно които са необходими конкретни предложения, се намират в секция „3.
Въпроси за обсъждане“ и са в следните посоки:
1. материален обхват на законопроекта;
2. компетентни органи;
3. мерки за защита;
4. регистриране и разглеждане на анонимни сигнали
5. минимални прагове за изграждане на вътрешни механизми за подаване на сигнали за нарушения

3. ВЪПРОСИ ЗА ОБСЪЖДАНЕ
1. Какъв да бъде материалният обхват на законопроекта – във всички области на
обществените отношения, или само в областите, които са изчерпателно изброени в
Директивата (т. 2 „Описание на предложението“, абзац втори)
2. Кои да бъдат институциите, до които могат да се подават сигнали за нарушения?
3. Какви да бъдат мерките за защита на лицата, които подават сигнали или публично
оповестяват информация за нарушения?
4. Кой да бъде компетентният орган, който да налага санкции за предвидените нарушения на
този закон?
5. Считате ли за целесъобразно частни субекти с по-малко от 50 работници извън тези, които
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осъществяват дейност в областите, посочени в актовете от приложение ІБ и ІІ на Директивата,
да бъдат задължени да създават механизми за вътрешно подаване на сигнали за нарушения?
Ако да, в кои области?
6. Следва ли да се допусне регистрирането и разглеждането на анонимни сигнали за
нарушения и при какви условия?
7. Други предложения и коментари извън зададените в документа теми.

4. ДОКУМЕНТИ, СЪПЪТСТВАЩИ КОНСУЛТАЦИЯТА
1. Проект на структура на Закон за защита на лицата, които подават сигнали или публично
оповестяват информация за нарушения;
2. Консултационен документ (настоящия).
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