МОТИВИ
КЪМ ПРОЕКТА НА ЗАКОН ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА КОРУПЦИЯТА СРЕД
ЛИЦАТА, ЗАЕМАЩИ ВИСШИ ПУБЛИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ
С Решение № 230 от 9 април 2015 г. Министерският съвет прие Национална
стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България 2015 –
2020 г. Като водещ приоритет е изведено противодействието на корупцията по
високите етажи на властта. Акцент в стратегията е предложената реформа на
институционалната рамка в областта на превенцията и противодействието на
корупцията, насочена към по-голяма ефективност и по-добра координация между
съществуващите органи и звена. Ключова мярка в рамките на приоритет „Изграждане
на ефективна система от антикорупционни органи и звена“ е създаването на нов единен
независим антикорупционен орган, който да обединява функциите на съществуващи
звена с основна роля да извършва реални проверки на декларациите за имущество и
интереси и да осъществява производства за установяване на конфликт на интереси.
Друга важна мярка е предвидената реформа на декларациите за имотно състояние и
конфликт на интереси в рамките на приоритет „Противодействие на корупцията по
високите етажи на властта“.
Настоящият законопроект е в изпълнение на тези мерки, предвидени в
Националната антикорупционна стратегия. Той дава законодателен израз на идеите,
залегнали в стратегията и отговаря на необходимостта от създаване на по-ефективен
механизъм за противодействие на корупцията по високите етажи на властта, намерила
отражение и в препоръки, съдържащи се в докладите на Европейската комисия за
напредъка на България по Механизма за сътрудничество и проверка.
Основната цел на проекта на закон е да създаде работеща система за проверка
на имуществените декларации и за установяване на конфликт на интереси чрез
създаването на нов единен антикорупционен орган. Предложените решения се
основават както на извършения анализ на действащата институционална рамка за
противодействие на корупцията, така и на проучен чужд опит и препоръки на
български и чуждестранни организации, работещи задълбочено по проблемите на
борбата с корупцията.
Законът се основава на два действащи закона – Законът за публичност на
имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности и Законът за
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Запазени са основните
постановки на тези закони, като в същото време са предложени съществени нови
разрешения и са прецизирани значителна част от разпоредбите с оглед установени
проблеми в практиката по тяхното приложение.
В структурно отношение проектът на закон включва 7 глави и 81 члена в
основния текст. Главите са както следва: Общи положения, Национално бюро за
предотвратяване на корупцията, Деклариране, Проверка на имущественото състояние,
Несъвместимост и конфликт на интереси, Защита на подалия сигнала и
Административнонаказателни разпоредби.
Законът урежда принципите и механизмите за предотвратяване на
корупционното поведение на лицата, заемащи висши публични длъжности, условията и
реда за деклариране, проверка, анализ и оценка на имущественото състояние,
условията и реда за установяване на конфликт на интереси, както и статута и
функционирането на Националното бюро за предотвратяване на корупцията.
Предложена е дефиниция на понятието „корупционно поведение“ за целите на
закона, а именно поведение, при което в резултат на заеманата висша публична

длъжност лицето получава облаги от материален или нематериален характер, водещи
до незаконно увеличаване на неговото или на свързани с него лица имуществено
състояние, или изпълнява възложените му правомощия или задължения по служба при
условията на конфликт на интереси.
Уредени са принципите, на които се подчинява политиката за предотвратяване
на корупцията сред лицата, заемащи висши публични длъжности, а именно:
 повишена отговорност на лицата, заемащи висши публични длъжности;
 зачитане и гарантиране на правата и свободите на гражданите;
 пропорционалност на намесата в личния и семейния живот;
 независимост, обективност и безпристрастност;
 защита на информацията и на източниците за придобиването й;
 защита на лицата, подали сигнал за нарушение;
 взаимодействие между публичните органи.
По-съществените моменти в законопроекта са:
1. Създаване на Национално бюро за предотвратяване на корупцията.
Националното бюро за предотвратяване на корупцията е независим държавен
орган за осъществяване на политиката за предотвратяване на корупцията сред лицата,
заемащи висши публични длъжности. То обединява Комисията за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси, Центъра за превенция и противодействие на
корупцията и организираната престъпност (БОРКОР) и звеното в Сметната палата,
което приема и проверява имуществените декларации. По този начин се създава
необходимата връзка между функциите по проверка на имуществените декларации,
установяването на конфликт на интереси и изготвянето и на тази основа на анализи за
оценка на риска. Това обединение на функции е важно, тъй като конфликтът на
интереси често е в основата на необяснимо обогатяване на съответните лица. На свой
ред данните от проверките дават емпиричен материал за анализи с практическа
насоченост.
Предвидено е Националното бюро да се ръководи и представлява от директор,
който се подпомага от заместник-директор. По този начин се персонализира
отговорността за работата на новия орган. Директорът и заместник-директорът се
назначават и освобождават от Президента по предложение на Министерския съвет.
Участието на повече органи в процедурата по избор, както и предвиденото публично
изслушване на кандидатите и задължителната проверка на тяхната почтеност гарантира
провеждането на отговорен избор.
Уредените положителни и отрицателни
предпоставки за заемането на длъжностите, забраната за извършване на друга платена
дейност и предвиденото възнаграждение имат за цел да създадат условия за
назначаване на независими и компетентни личности.
Функциите на Националното бюро са две основни групи: оперативни –
свързани с приемането и проверката на декларации за имущество и интереси и
осъществяване на проверка на имущественото състояние и на производство за
конфликт на интереси, и аналитични – по изготвяне на анализи и методологии и
разработване на антикорупционни мерки. Изрично е предвидено, че изготвените от
Бюрото анализи и предложения за антикорупционни мерки се предоставят на
компетентните органи, които са длъжни да се произнесат по тях и да информират
Бюрото за предприетите мерки. Това е гаранция, че аналитичната дейност на
Националното бюро няма да бъде подценявана какъвто проблем съществува по
отношение на работата на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и
организираната престъпност.
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За ефективно осъществяване на работата на Националното бюро е предвидено
то да получава съдействие и информация от държавните органи, органите на местно
самоуправление и местна администрация, юридически лица и граждани. Уредено е
задължение за явяване пред Националното бюро, като за непредоставянето на
информация и неявяване е предвидена административнонаказателна отговорност.
Друго важно правомощие на Националното бюро е възможността му да иска от съда
разкриване на банкова тайна.
Предвидените в закона проверки и производства се осъществяват от
инспектори, които задължително преминават през проверка за почтеност. Те биват
подлагани и на периодични и инциденти проверки за почтеност.
2. Разширяване на кръга на лицата, длъжни да подават декларации.
Кръгът на лицата, включени в приложното поле на Закона за публичност на
имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности, е запазен и
прецизиран, като са добавени и изцяло нови категории лица, имащи публични функции
или правомощия по разходване на публични средства. Сред новите категории са
общинските съветници, главните архитекти на общините, ректорите на държавни
висши училища, управителите и изпълнителните директори на лечебни заведения за
болнична помощ, които се финансират от бюджета на Националната
здравноосигурителна каса, ръководителите на управляващите органи и междинните
звена по програми, финансирани със средства от ЕС, служителите в централната и
териториалната администрация, на които са делегирани функции по вземане на
решения във връзка с процедурите по възлагане на обществени поръчки и др. По този
начин ще се постигне необходимата публичност и ще се осигури възможност за
проверка на имуществото на лицата, имащи решаващи функции при разходване на
значителни публични ресурси.
3. Разширяване на кръга на декларираните обстоятелства.
За осигуряване на по-пълна информация за имущественото състояние на
лицата, заемащи висши публични длъжности, е разширен кръгът на обстоятелствата,
които те са длъжни да декларират. Сред новите обстоятелства са трудовите доходи
(пропуснати в действащия закон); чуждо недвижимо имущество и чужди превозни
средства, подлежащи на регистрация, на стойност над 5000 лева, които лицето трайно
ползва, независимо от основанията за това, и условията на ползване; както и обучения и
пътувания извън страната, ако стойността им надхвърля 5000 лева.
4. Промени в правилата за деклариране
Както и досега лицето декларира неговите имущество и доходи и имуществото
и доходите на своя съпруг и ненавършили пълнолетие деца. Новост в закона е
задължението за деклариране на имуществото и доходите и на лицето, с което
задължения е във фактическо съпружеско съжителство. Това разрешение отговаря на
практическото положение, при което все повече хора живеят без брак.
Предвидено е задължените лица да подават декларации при заемане на
публична длъжност, всяка година до 30 април, както и при освобождаване от длъжност.
Новост е предвиденото изискване те да подават още две годишни декларации след
освобождаването им. По този начин може да се проследи тяхното имуществено
състояние след напускане на длъжността.
5. Уреждане на производство за проверка на имущественото състояние на
лице, заемащо висша публична длъжност.
Освен проверката на декларациите, законът урежда ново производство, а
именно проверка на цялото имуществено състояние на лицето. То може да бъде
образувано в няколко хипотези: установено несъответствие при проверката на
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декларацията за имущество и интереси на и над 10 000 лева, установен конфликт на
интереси или сигнал или публикация в средствата за масово осведомяване, отговарящи
на изискванията на закона. Уредена е относително детайлна процедура за
осъществяване на проверката, която гарантира събирането на необходимата
информация и възможност за участие на проверяваното лице. В рамките на тази
процедура е възможно Националното бюро да поиска да бъдат декларирани и
проверени обстоятелства за имуществото и доходите на свързани с проверявания лица.
Проверката приключва със съставяне на доклад, като в зависимост от констатациите
докладът, заедно със събраните доказателства, се изпраща на Националната агенция по
приходите, Държавната агенция „Национална сигурност“, Комисията за отнемане на
незаконно придобито имущество или на разследващите органи. Предвидено е
задължение събраните доказателства да бъдат използвани в рамките на други
административни производства.
6. Допускане на възможност производство да се образува по сигнал, в това
число анонимен, както и по медийна публикация.
Законът допуска Националното бюро да действа и по анонимни сигнали и
медийни публикации стига те да съдържат достатъчно данни за необяснимо богатство
и/или твърдения за конкретно корупционно поведение на лице, заемащо висша
публична длъжност. По този начин, от една страна, се засилва значимостта на
сигналната функция на гражданите и медиите, а от друга – се създават гаранции срещу
злоупотреби с това право, като се изисква достатъчно информация за конкретни
нарушения.
7. Предвиждане на проверки за почтеност на служителите и ежегоден
външен одит на Националното бюро.
Предвидените проверки за почтеност на служителите, както и уреждането на
непреминаването на проверка за почтеност като основание за освобождаване от
длъжността са гаранция, че в Бюрото ще работят личности с необходимия морален
интегритет. Конкретното съдържание и процедури за извършването на проверките за
почтеност ще се определи от директора на Националното бюро, като те задължително
ще включват проверка на обстоятелствата, които се декларират по реда на закона.
Като гаранция за ефективност на работата на Националното бюро е предвидено
задължително провеждане на независим външен одит на дейността всяка година.
8. Ясна връзка между Националното бюро и другите компетентни органи.
Основен недостатък на действащата система за проверка на имуществените
декларации е липсата на ясен механизъм за предприемане на последващи действия след
приключване на проверката. Настоящият законопроект урежда различните хипотези,
при които в зависимост от резултата от проверката, се сезират други компетентни
органи, за да предприемат последващи действия. Предвидено е задължение Комисията
за отнемане на незаконно придобито имущество да образува производство при сезиране
от Националното бюро, а не само когато лицето е привлечено като обвиняем за
определени престъпления, какъвто е действащият режим.
9. Усъвършенстване на уредбата в частта за конфликта на интереси.
В материята на конфликта на интереси е запазен действащият режим, който е
модерен и съобразен със съвременните правни модели. Извършените промени са по
посока прецизиране на правилата и съобразяване с основната идея за създаване на
орган, който да проверява лицата, заемащи висши публични длъжности. Запазва се
правната конструкция на същината на конфликта на интереси като административно
нарушение, като се детайлизират и прецизират част от съставите на нарушенията.
Националното бюро осъществява производство по конфликт на интереси по отношение
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на тези лица, а за служителите в администрацията проверката ще се прави от
инспекторатите или специално натоварени за това лица. Подобен модел е действал от
2009 до 2011 г. Дава се детайлизирана уредба на отвода и реда и начина за
извършването му и отпада задължението за подаване на нарочна декларация за отвод.
Дава се възможност да се прави и устен отвод, стига да е надлежно протоколиран. Ново
законодателно решение е с постановяването на решение за установен конфликт на
интереси да се налага и глоба в определен размер и да се постановява отнемане на
облагата, придобита в резултат на конфликта на интереси. По този начин се спестява
досегашният ред, при който първо се издаваше решение за установяване на конфликт
на интереси и после, след като влезе в сила след осъществения съдебен контрол, се
издаваше наказателно постановление за налагане на санкции. Така се постига
значителна процесуална икономия.
10. Прецизиране на разпоредбите, свързани с отговорността по закона.
Прецизирани са както съставите на административните нарушения, така и
предвидените наказания, като е дадена възможност за по-голяма индивидуализация на
наказанията в зависимост от особеностите на всеки отделен случай.
С § 2 на Допълнителните разпоредби уредената в закона система за
деклариране е разпростряна и върху други категории лица, като е предвидено, че
декларациите се подават пред органа по избора или назначаването, а проверката се
прави от съответния инспекторат или от специално назначени служители с тези
функции. Това означава, че тези лица ще подават същите декларации, но ще бъдат
проверявани по друг ред, посочен в наредба на Министерския съвет. Предвидена е
възможността Националното бюро да дава методически указания.
Предвидено е разпоредбите, свързани с декларирането, проверките на
декларациите и проверката на имущественото състояние да влязат в сила от 1 януари
2016 г., което ще даде възможност да се обезпечи кадровото и ресурсното осигуряване
на новия орган с оглед качественото изпълнение на тези задължения.
С приемането на проекта на закон ще се създадат условия за изграждане на
ефективна система за превенция на корупцията, която да гарантира, че лицата, заемащи
висши публични длъжности, изпълняват правомощията или задълженията си честно и
почтено при спазване на Конституцията и законите на страната и интерес на
гражданите и обществото.
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