ПРОЕКТ
МОТИВИ
към проект на Инструкция за условията, редът и сроковете за
осъществяване на взаимодействие между Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество, органите на Комисията, Прокуратурата на
Република България, Министерството на вътрешните работи, Държавна
агенция „Национална сигурност“, органите към министъра на финансите
и Инспектората към Висшия съдебен съвет
Новият Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) в чл. 24, ал. 1 предвижда,
че за постигане на неговата цел Комисията за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
(КПКОНПИ/Комисията), органите на Комисията, Прокуратурата,
Министерството на вътрешните работи, органите на Държавна агенция
"Национална сигурност", органите по приходите, органите на Агенция
"Митници", Главният инспекторат на Министерския съвет, Инспекторатът
към Висшия съдебен съвет и инспекторатите по чл. 46 от Закона за
администрацията си взаимодействат съобразно предоставената им
компетентност.
Настоящият проект на Инструкция е подготвен на основание чл. 24,
ал. 2 от закона, съгласно който условията, редът и сроковете за
осъществяване на взаимодействието се определят със съвместна
инструкция на главния прокурор, министъра на финансите и министъра на
вътрешните работи, председателя на ДАНС, главния инспектор на
Инспектората към ВСС и Комисията.
Целта на ЗПКОНПИ, за постигането на която взаимодействат
помежду си посочените в органи, е да се защитят интересите на
обществото чрез:
1. ефективно противодействие на корупцията;
2. създаване на гаранции, че лицата, заемащи висши публични
длъжности, изпълняват правомощията или задълженията си честно и
почтено при спазване на Конституцията и законите;
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3. предотвратяване на възможностите за незаконно придобиване на
имущество и разпореждането с него.
Инструкцията следва да уреди на подзаконово ниво условията, редът
и сроковете за взаимодействие между подробно изброените в чл. 1
държавни органи, което е съобразено с техните правомощия, като се
определят основните положения при взаимодействието и комуникацията с
КПКОНПИ. Предвидена е и възможност органите по чл. 1 да си
взаимодействат, съобразно предоставената им компетентност, с Главния
инспекторат на Министерския съвет и с инспекторатите по чл. 46 от
Закона за администрацията за постигане целта на ЗПКОНПИ. Това
предложение е в съответствие със статута на тези инспекторати като
специфични звена в администрацията на органите на изпълнителната
власт, които са на пряко подчинение на министър-председателя или на
съответния министър и не притежават юридическа самостоятелност.
Проектът е изготвен от съвместна работна група, включваща
представители на органите по чл. 24, ал. 2 от закона, под ръководството на
КПКОНПИ, като са взети предвид предложенията, направени съобразно
законовите правомощия на всеки орган.
Инструкцията съдържа три глави и подразделение Заключителни
разпоредби, при формулирането на които са спазени изискванията на
Закона за нормативните актове (ЗНА) и Указ № 883 за прилагането на
ЗНА.
В първа глава „Общи положения” определя предмета на инструкция
и изброява компетентните органи, които съгласно чл. 24 ЗПКОНПИ
взаимодействат помежду си за изпълнение целите на закона.
Глава втора от инструкцията предвижда общото ръководство и
контрол на взаимодействието между КПКОНПИ, нейните органи,
Прокуратурата на Република България, Министерството на вътрешните
работи, Министерството на вътрешните работи, Национална агенция по
приходите (НАП), Агенция „Митници“ (АМ) и Инспекторатът към
Висшия съдебен съвет да се осъществява от председателя на Комисията,
председателя на ДАНС, министъра на вътрешните работи, министъра на
финансите, главния прокурор и главния инспектор на Инспектората към
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Висшия съдебен съвет, което е в съответствие с действащото
законодателство. За подпомагане на взаимодействието ръководителите на
съответните органи със свои заповеди определят служители за контакт.
Служителите за контакт подпомагат своите ръководства при
осъществяване на взаимодействието между органите;
осъществяват
общата координация и организация на взаимодействието между органите;
осигуряват оперативното взаимодействие по конкретни проверки за
установяване на корупция и на незаконно придобито имущество.
Глава трета урежда начина на взаимодействие между КПКОНПИ,
ДАНС, МВР, НАП, АМ, прокуратурата и Инспекторатът към Висшия
съдебен съвет, което се осъществява чрез обмен на информация и оказване
на съдействие в рамките на техните правомощия с цел установяване на
имуществото на лицата, неговото обезпечаване и отнемане в полза на
държавата.
Предвидена е възможността способите на сътрудничество, видът на
информацията и редът за взаимното й предоставяне да се уреждат със
споразумения между отделните ръководители на органите съобразно
действащото законодателство.
За разрешаване на възникнали общи въпроси, свързани с
взаимодействието между органите по чл. 1, могат да бъдат създавани
съвместни работни групи. Групите се създават със заповед на председателя
на Комисията и могат да изготвят и предложения за нормативни промени,
свързани с изпълнение на целта на ЗПКОНПИ.
В разделите на глава трета са очертани подробно способите по обмен
на информация и оказване на съдействие между Комисията и органите по
чл. 1, като с оглед съответните нормативни актове, уреждащи
правомощията на всеки един орган, са отразени спецификите в тази
дейност.
С приемането на Инструкцията ще се доразвие сътрудничеството
между досега съществувалата Комисия за отнемане на незаконно
придобито имущество, чийто правоприемник е КПКОНПИ, ДАНС, МВР,
МФ и Прокуратурата на Република България, към които ЗПКОНПИ е
прибавил и ИВСС, като се създадат предпоставки за надграждане на
постигнатите до настоящия момент положителни резултати.
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В съответствие с чл. 26, ал. 3 и 4 ЗНА проектът се публикува за
обществено обсъждане на интернет страницата на КПКОНПИ, както и на
портала за обществени консултации, предвид факта, че част от страните по
инструкцията са органи на изпълнителната власт. На всички граждани,
юридически лица, неправителствени организации и държавни органи се
предостави срок от 14 дни за предложения и становища по проекта. Този
срок е съобразен с предвидения в § 67, ал. 4 от Преходните и
заключителни разпоредби на ЗПКОНПИ тримесечен срок от влизането в
сила на закона за приемане на инструкцията по чл. 24, ал. 2. Спазването на
този срок беше възпрепятствано от обективни причини – необходимост от
структуриране на новия орган КПКОНПИ, приемане на правила за
неговата дейност, създаване на междуведомствена работна група, която да
изработи проект на инструкция. Изразяването на становища и
предложения по проекта на инструкция в кратък, 14-дневен срок ще
предостави възможност за своевременно приемане на подзаконовия
нормативен акт, което да осигури пълноценно и по-ефективно
взаимодействие по противодействието на корупцията и отнемането в полза
на държавата на незаконно придобитото имущество. Ако приемането на
инструкцията бъде забавено още във времето, е възможно да се създадат
реални пречки за осигуряване на практическото взаимодействие и
изпълнение целите на ЗПКОНПИ. Необходимо ще е и технологично време
за обсъждане на становищата и предложенията по инструкцията. Не на
последно място, срокът от 14 дни за бележки и становища е в съответствие
с чл. 26, ал. 4 ЗНА, когато при изключителни случаи съставителят на
проекта може да определи такъв срок, различен от общия 30-дневен срок.
Настоящия проект не попада сред проектите на нормативни актове,
за които ЗНА изисква извършването на предварителна оценка на
въздействието и такава не е изготвяна.
Приемането на Инструкцията 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 да е необходима хармонизация на регламентираната материя.
4

