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СТАНОВИЩЕ
на Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и
партньори”, с БУЛСТАТ 175382262
Относно: проект на Закон за защита на лицата, които
подават
сигнали
или
публично
оповестяват
информация за нарушения

С настоящото становище АД „Попов и партньори” се включва в общественото
обсъждане на проект на Закон за защита на лицата, които подават сигнали или
публично оповестяват информация за нарушения.
Необходимостта от приемане на закона формално следва от задължението да
бъде транспонирана 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. Това, разбира се, в много голяма степен
предопределя обхвата, приложното поле и съдържанието на бъдещия закон, доколкото
трябва да бъдат постигнати целите, заложени от директивата. От друга страна обаче в
България се наблюдава особена обществена чувствителност към темата за
корупцията, особено, когато става дума за корупция, свързана със съмнения за
отклоняване на европейски средства. Общественото мнение е в доста висока степен
нетолерантно към подобни практики или към съмнение, че са налице такива. Различни
проучвания сочат, че масово се възприема, че, ако бъде разрешен проблемът с
корупцията, това ще доведе до разрешаване на редица други проблеми в обществото.
Ето защо подготвяният закон има потенциал да бъде припознат като реално средство
за борба с корупцията, каквато в крайна сметка е и основната му цел. За да бъде такъв
тип закон работещ, това е едно от необходимите условия. Той би могъл да има ефект,
само ако действително лицата, свидетели на сериозни нарушения на правото на ЕС,
припознаят правилата по него и припознаят обществената полза от мерките в закона.
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В тази връзка обаче следва да се отчитат историческите особености на
българското общество и трайно негативното обществено отношение към т.нар
„доносничество“, свързано с практиките на репресивните органи на тоталитарния
режим от втората половина на 20-и век. Законът, който ще бъде приет, в общественото
съзнание е възможно да бъде възприет именно по този начин – че Европейският съюз
налага на България практиката на „доносничеството“. Ако законът бъде приет именно
по този начин, то каквито и да са в конкретика неговото съдържание и обхват, той няма
да може да постигне каквито и да е ефекти. Наблюдават се и определени
антиевропейски настроения, чиито изразители биха използвали такива аргументи за
собствените си цели.
На следващо място, трябва да се държи сметка за ситуацията, в която се приема
законът, а именно след пандемия, извънредно положение и при наличие на налагани
различни мерки във връзка с извънредната епидемична обстановка. Приемането на
закона ще стане и в условията на силни негативни реакции по отношение на
регулацията, наложена чрез GDPR, както и мерките срещу изпиране на пари. Масовите
обществени нагласи са срещу налагането на нови регулаторни задължения към
предприятията.
Посоченото по-горе е само част от обществено-политическата ситуация, в която
ще се приеме новият закон, но това са такива особености, които могат да бъдат
посочени като най-значими за успешното му прилагане. Посоченото налага
извършване на задълбочен STEP-анализ (анализ на социалната, технологичната,
икономическата и политическата среда) при приемане на конкретни текстове в
закона, както и при преценката за точния му обхват. Всяко възможно законодателно
решение би било целесъобразно да се подложи и на детаилен анализ на силните и
слабите страни, възможностите и рисковете (SWOT анализ).
Като цяло считаме, че посочените обстоятелства налагат към настоящия момент
един минимално обременяващ предприятията закон, който да е насочен към
противодействие на най-осезаемите форми на корупционно поведение. Самата
директива (чл. 26) предвижда и един преходен период от две години между въвеждане
на задължения за предприятия с над 250 работника и въвеждане на задължения за
предприятия от частния сектор с от 50 до 249 работника. Считаме, че именно този
преходен период е възможно да се използва за адекватна последваща оценка на
въздействието, която да не е само прогнозна, но и базирана на конкретни
резултати, за да се прецени необходимостта от разширяване на приложното поле
на закона. Дотогава обаче той трябва да е максимално щадящ предприятията от
гледна точка въвеждане на нови задължения. Това предопределя в голяма степен и
отговорите, които имаме на поставените въпроси.
1. Какъв да бъде материалният обхват на законопроекта – във всички
области на обществените отношения, или само в областите, които са
изчерпателно изброени в Директивата
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С оглед посочените по-горе аргументи за минимална тежест, която да бъде
въведена по отношение преди всичко на субектите от частния сектор, считаме, че
законът поне на първо време не трябва да създава задължения, излизайки извън
изброените в чл. 2 от директивата отношения и съответно по отношение на
актовете, изброени в Приложение 1 от нея, макар ЕС многократно да насърчава
държавите-членки да прилагат стандарти над минималните изисквания, особено по
отношение на защитата на тези, които съобщават за нарушения на националното
законодателство, а не само на законодателството на ЕС.
Чл. 1 от Директивата описва именно най-чувствителните теми, в който
обществото проявява нетърпимост към корупцията и закононарушенията – така
например там са включени европейските норми относно обществените поръчки,
безопасността на населението под най-различни нейни проявления, защита на
потребителите и на личния живот, обществено здраве и др. Без конкретно изброяване
на актове са посочени и нарушенията, засягащи финансовите интереси на съюза, както
и правилата, свързани с общия пазар, в това число защитата на конкуренцията и
забрана на държавните помощи. Излизането извън обхвата на посочените
обществени отношения рискува да доведе до това, че законът да не бъде
припознат като такъв, който се бори срещу най-чувствителните проблеми пред
българското общество.
В тази връзка може да бъде посочен опитът на Германия по транспониране на
директивата. Там проектозаконът, представен на германския парламент през декември
2020 г. е отхвърлен през април 2021 г., като основен аргумент е предполагаемата
тежест, която той ще наложи на компаниите.
От друга страна следва да се има предвид, че създаването на работещи
минимални стандарти за защита на лицата, които подават сигнали само за определени
групи нарушения, но не и други, рискува да създаде допълнителни затруднения
пред предприятията, особено пред по-малките такива, за които ще се наложи
ползване на специализирана помощ. Това е така, защото в тези случаи те вероятно
ще трябва да извършват някаква форма на предварителна преценка относно това за
какви нарушения е подаден сигналът. Ограничаването на сигналите също така би
могло да постави въпроса какво се случва с лице, което е подало сигнал по тема, която
не попада с материалния обхват на закона и дали няма да бъдат поставени в риск
такива лица. Това е материя, която ще трябва да бъде изрично адресирана.
Предвид посоченото, считаме за разумен вариант да се предвиди
задължение за предприятията да осигурят минимален стандарт за защита на
лица, подаващи сигнали за описаните в чл. 2 от директивата нарушения, но
задължените субекти да имат възможност да предприемат действия по защита и
на лица, сигнализиращи за други нарушения. В случай, че бъде възприето това,
то е редно стандартът за защита на втората група лица да е не по-нисък.
В тази връзка интересно е да се посочи, че в Дания, където директивата вече е
транспорнирана, е въприет подобен подход с факултативни възможности по отношение
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на персоналния обхват на законодателството. Там Законът задължава компаниите и
организациите да предоставят своите сигнализиращи канали на служителите, но те
могат, ако желаят, да ги отворят за доклади от други хора, които имат връзка с
работата, например бизнес партньори, доставчици и други външни лица. Ако горещата
линия на компанията приема само доклади от своите служители, външните страни
могат вместо това да използват външна гореща линия за подаване на сигнали (като
тази, създадена от Органа за защита на данните).
За пълнота представяме информация за възприетите разрешения/предложения
в дурги държави-членки, доколкото са ни известни:
- В Дания законът обхваща докладване за нарушения не само на
законодателството на ЕС, но и на националното законодателство и
нарушения от сериозен характер (включително подкуп, корупция, сексуален
тормоз).
- Румъния предлага обхватът да е „всяко нарушение на правно задължение,
както и действия и бездействия, които противоречат на обекта или целта на
закона, включително неспазване на етичните и професионалните правила“;
- Швеция е друг пример, където предложеното транспониране би защитило
тези, които съобщават за нарушения на шведското законодателство, а не
само на европейското, както и тези, които предоставят информация за
нарушение, което не е нарушение на закона, но за което в обществен
интерес;
- В Естония се предвиждат мерки за защита на лица, подаващи сигнали за
нередности, в областта на националната сигурност и отбрана.
2. Кои да бъдат институциите, до които могат да се подават сигнали за
нарушения?
Изборът на орган, пред който да се случва външното подаване на сигнали по
смисъла на чл. 11 от Директивата е въпрос, който зависи от конкретното законодателно
разрешение и могат да бъдат възприети различни подходи. Въпросът кои да бъдат
институциите е свързан преди всичко с тяхната актуална компетентност, както и с това
докалко новите правомощия биха се вписали в нея. Друг особено важен фактор е
наличието на капацитет и възможност да се поемат новите задължения. Отново
следва да изтъкнем и необходимостта да се съобрази възможното обществено
мнение и при избора на компетентни ведомства да се избегне възможната връзка
с „доносничеството“. В тази не препоръчваме избора на силова структура или
такава свързана с „националната сигурност“.
Могат да се посочат следните примери от държавите, които са транспонирали
директивата или са в процес на нейното транспониране, които считаме, че биха били
удачни за обсъждане:
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- Ирландия предвижда в Службата на Омбудсмана да бъде създадена служба
за защитено разкриване на информация, която да подпомага в определени аспакти
действието на закона;
- Датската агенция за защита на данните ще създаде външна гореща линия за
обработка на доклади, свързани с нарушения на законодателството на ЕС.
3. Какви да бъдат мерките за защита на лицата, които подават сигнали или
публично оповестяват информация за нарушения?
Смитаме, че законът трябва да предвиди мерки, които да надхвърлят чисто
формалната защита на лицата, като обаче това не трябва да е за сметка на
допълнителни утежтяващи ангажименти за предприятията. В тази връзка може да
се посочи примерът на Франция, където законът включва разпоредби за финансова и
психологическа подкрепа за подаващите сигнали.
Важно е да се предвидят и технологични мерки относно сигурността на
информацията, която се разменя чрез каналите да сигурно подаване на сигнали. Това
следва да е свързано и с изисквания за отговорност на лицата, които ще отговарят за
администриране на сигналите.
Считаме обаче, че законът трябва да предвижда определени минимални
стандарти и санкции при нарушаване на правата на сигнализиращите лица, но да не
включва конкретни формални изисквания към предприятията, извън заложеното
в директивата. На тях следва да се даде свободата да организират постигането на
зададените стандарти, но по избран от тях начин. Това ще позволи гъвкавост, както и
съобразяване с конкретните особености. Повече строгост законът трябва да предвижда
по отношение на осигуряваните от държавата, в това число от органите за външно
подаване на сигнали, мерки.
Директивата задава основните изисквания, които, ако бъдат постигнати, биха
били достатъчни за постигане на целите му. Така например може да се обърне
внимание на забраната за ответни действия – тук водещото е да се осигури
възможност за справедливо и безпристрастно оценяване на това дали едно действие е
ответно заради подаден сигнал или е обективно обусловено. Чл. 19 от директивата
предвижда забрани за предприемане на действия спрямо сигнализиращо лице, но от
друга страна е важно да се избегне възможността едно лице, очакващо предприемане
на такова действие спрямо него, базирано на обективното му представяне пред
съответното предприятие (доколкото разбира се това е приложимо) да подаде
неоснователен сигнал, само за да предотврати съответното действие. Ако се допусне
такава възможност, то това би имало много тежки последици както за цялостното
прилагане на закона, така и по принцип за бизнеса. Възможно решение е например
изискването работодател или пряк ръководител на сигнализиращото лице да не
получава достъп до определена информация, свързана със сигнала.
Считаме обаче, че е целесъобразно въвеждането на максимално широк набор от
предложените в чл. 20 от Директивата мерки, чието финансиране не следва да е за
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сметка на предприятията. Като особено важна оценяваме дейността по
„застъпничество“ (чл. 20, § 1, а от директивата). Чрез безплатна информация и съвети,
както и разясняване на същността и целта на закона би могло да се работи и за
преодоляване на възможните негативи от приемането на закона, описани по-горе.
Считаме, че предоставянето на такива мерки не следва да е монопол на
държавата и следва да се предвидят възможности за предоставянето им и от частни
организации или неправителствени такива, кактно предвижда чл. 20, § 3.
Макар поставеният въпрос за обществено обсъждане да е за мерките за защита
на сигнализиращите лица, смятаме, че не по-малко важен е и въпросът за мерките
за защита на засегнатите лица (чл. 22 от Директивата). Всяка от двете групи лица
следва да получи максимално възможната защита – за да се стимулира подаването
единствено на сигнали за случаи, в които наистина е извършено или може да бъде
извършено съществено законоварушение и да се пресече всякаква форма на
злоупотреби (било то за разчистване на лични сметки или за принискане на
работодателя).
4. Кой да бъде компетентният орган, който да налага санкции за
предвидените нарушения на този закон?
Както и по отношение на органите за външно сигнализиране, законодателният
подход следва да зависи от внимателна преценка на компетентностите и ресурсите
на орган, който ще бъде избран, както и от общественото отношение към него.
Водещо е не толкова кой ще бъде органът, а какви парвомощия ще получи той (в това
число и застъпничество и осигуряване на мерки за защита, ако бъде прието, че те ще
се концентрират в един орган). Не е от първостепенна важност кой именно орган ще
налага санкции, а е от значение каква ще бъде неговата реална дейност и то не с
акцент санкции, а с акцент създаване на регулаторна и обществена среда, спомагаща
за адекватната борба с правонарушенията, попадащи в материалния обхват на закона.
5. Считате ли за целесъобразно частни субекти с по-малко от 50 работници
извън тези, които 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?
Имайки предвид обществените нагласи, голямата тежест, която би се създала за
малките предприятия (включително закупуване на скъпи технологични решения), както
и последиците от ковид-пандемията и мерките за борба с нея, считаме, че поне на
първо време не следва да се предвиждат задължения за частни субекти с помалко от 50 работници извън тези, които осъществяват дейност в областите,
посочени в актовете от приложение ІБ и ІІ на Директивата да създават механизми
за вътрешно подаване на сигнали за нарушения.
Не случайно Директивата урежда и външно подаване на сигнали и именно
външното сигнализиране би следвало да съдейства за постигане на целите на закона
по отношение на малките предприятия. Също така, при малките предприятия чисто
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практически е много по-възможно да се стигне до ответни действия, ако се извършва
вътрешно сигнализиране.
6. Следва ли да се допусне регистрирането и разглеждането на анонимни
сигнали за нарушения и при какви условия?
Това е един от въпросите, които е най-силно дебатиран в Европа. Важно е да се
подчертае, че директивата ясно посочва, че анонимните сигнализиращи лица трябва да
получат същото ниво на защита като всеки друг. Тук съответно възниква въпросът как
може да стане това, а също така как биха се защитили правата на тези, срещу които е
подаден сигнал. Присъединяваме се към разбирането, че възможността за
подаване на анонимни сигнали би могло да доведе до накърняване на права и в
по-широк смисъл до нарушаване на принципа за справедлив процес. Отново
посочваме и специфичната като за държава от бившия комунистически блок
чувствителност по темата за анонимните „доноси“. Възможността за анонимни сигнали
изключително остро би засегнала именно този аспект.
Действително липсата на възможност за анонимно подаване на сигнали е
възможно да намали стимула да се подава сигнал, но целта на закона не трябва да е
непременно подаване на всякакви необосновани сигнали. Необходимостта да се
посочи самоличността на сигнализиращото лице ще послужи и като предварителен
„филтър“, чрез който да се отсеят сериозните сигнали от опитите за разчистване на
лични сметки чрез механизмите на закона. Този предварителен филтър ще спомогне и
за по-голямата ефективност по прилагане на закона, както и ще намали тежестта
спрямо предприятията.
Притесненията на лицата, подаващи сигнали от посочване на самоличността им
трябва да бъдат преодоляни чрез ефективността на мерките за защита, включително и
с изискване тяхната самоличност да не се разкрива, ако има риск това да им навреди,
както и с високи санкции при нарушаване на законовите забрани относно „отмъщение“
към сигнализиращите. Застрашаването на законните интереси на лица, които биха
могли да бъдат застрашени от несправедливо обвиняваване от сигнализиращи лица,
както и жертването на ефективността на закона и неговото положително възприемане
от обществото не следва да са цената, която да се плаща с оглед запазване
анонимността на сигнализиращите.
В подкрепа на възможността за анонимни сигнали се посочва, че сега
технологичният напредък, като например възможността за предоставяне на двупосочна
шифрована комуникация дава възможност за проследяването на анонимни доклади и
получаването на допълнителна информация от сигнализиращия, без да се нарушава
тяхната анонимност. Независимо от това, считаме, че това би означавало въвеждане
на много обременяващи за компаниите изисквания, тъй като ще трябва да се покрият
повече задължителни функционалности на защитените канали за комуникация. То,
също така ще предизвика значителна негативна обществена реакция.
С оглед посоченото, считаме, че допускането на регистриране и разглеждане на
анонимни сигнали не би било целесъобразно.
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Дания, която първа е транспонирала директивата, например не е предвидила
каквито и да е изисквания за приемане и разследване на анонимни сигнали.
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