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ПРАВИЛА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОВЕРКИТЕ ЗА ПОЧТЕНОСТ
НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В КОМИСИЯТА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И
ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Раздел I
ПРЕДМЕТ
Чл. 1. Настоящите правила:
1. уреждат провеждането на проверките за почтеност на служителите в Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (наричана
по-нататък Комисията), както и при първоначално назначаване на служители, в т.ч. и в
случаите на чл. 81а и чл. 81б от Закона за държавния служител;
2. определят процедурата, по която се провеждат проверките за почтеност на
служителите в Комисията, както и при първоначално назначаване на служители, в т.ч. и в
случаите на чл. 81а и чл. 81б от Закона за държавния служител, включително реда и
съдържанието на действията и актовете, които трябва да се осъществяват.
Чл. 2. Целта на проверката за почтеност е да установи, че лицето, обект на проверката
изпълнява, съответно ще изпълнява правомощията или задълженията си честно и почтено при
спазване на Конституцията и законите на страната и в интерес на гражданите и обществото.

Раздел II
ПРИНЦИПИ
Чл. 3. Целта на тези правила е да гарантират прозрачност при провеждане на проверките
за почтеност в Комисията.
Чл. 4. При провеждане на проверките за почтеност се спазват принципите на
законосъобразност, обективност и безпристрастност.
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Чл. 5. (1) Не може да участва в провеждането на проверките за почтеност длъжностно
лице, което:
1. е заинтересовано от изхода му или има с лицето, обект на проверката отношения,
пораждащи основателни съмнения в неговата безпристрастност;
2. е свързано лице по смисъла на § 1, т. 15, буква „а“ от Допълнителните разпоредби на
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
(2) При наличие на някои от посочените в ал. 1 основания, длъжностното лице трябва да
се отведе.
(3) За липсата на основанията по ал. 1, т. 1 и т. 2 се попълва декларация по образец,
съгласно приложение № 1 от настоящите правила.
Чл. 6. Проверките за почтеност се провеждат:
1. в случаите на чл. 15, ал. 5, във връзка с ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, както и при първоначално
назначаване на служители, в т.ч. и в случаите на чл. 81а и чл. 81б от Закона за държавния
служител;
2. при условията на § 6, ал. 14, във връзка с ал. 5 от Преходните и заключителни
разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество;
3. периодично – по време на заемане на длъжността;
4. инцидентно – по време на заемане на длъжността.
Глава втора
ОБХВАТ И КРИТЕРИИ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОВЕРКИТЕ
ЗА ПОЧТЕНОСТ
Чл. 7. Видове проверки за почтеност:
1. първоначални проверки за почтеност:
а) на инспектори и директори по чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, както и при всички останали
случаи на първоначално назначаване на служители – извършват се преди назначаването им на
съответната длъжност и след провеждането на конкурс; в случаите на чл. 81а и чл. 81б от
Закона за държавния служител - извършват се преди назначаването им на съответната
длъжност;
б) на лицата по § 6, ал. 5 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество –
извършват се еднократно в шестмесечен срок от преназначаването им;
2. периодични проверки за почтеност – извършват се през определен период от време,
но не по-малко от една година, въз основа на заповед на председателя на Комисията;
3. инцидентни проверки за почтеност – извършват се внезапно (непредизвестено), въз
основа на заповед на председателя на Комисията.
Чл. 8. (1) Проверките за почтеност включват някои от следните показатели:
1. проверка на обстоятелствата, които се декларират по реда на Закона за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество:
а) съгласно декларацията за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от същия закон;
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б) съгласно декларациите за имущество и интереси и за промяна в декларираните
обстоятелства по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от същия закон;
2. тестове за проверка на знанията, изискуеми за изпълняване на дейностите в
съответната структура на КПКОНПИ, както и за спазване на Конституцията и законите на
страната в интерес на гражданите и обществото (наричани по-нататък тестове за проверка на
знанията);
3. влезлите в сила дисциплинарни наказания, за които не е изтекъл предвидения срок за
налагането им;
4. получената атестационна оценка през последния минал период на оценяване;
5. резултатите от извършените инцидентни проверки и медицински изследвания за
употреба на алкохол;
6. резултатите от извършените инцидентни проверки и медицински изследвания за
употреба на наркотични вещества или техни аналози.
(2) Участващите при провеждането на проверките за почтеност показатели по ал. 1 се
определят в зависимост от вида на проверката.
Чл. 9. (1) При провеждане на проверките за почтеност се вземат предвид участващите
във формирането на оценката показатели, като същите имат определени стойности, общият
максимален сбор от които е равен на 100 точки.
(2) При провеждане на първоначалните проверки за почтеност по чл. 7, т. 1, буква “а”,
се вземат предвид показателите по чл. 8, т. 1, буква “а” и т. 2, стойностите на които са, както
следва:
1. проверка на обстоятелствата, които се декларират по реда на Закона за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество в
декларацията за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от същия закон – 0 или 50 точки
включително;
2. тестове за проверка на знанията – от 0 до 50 точки включително.
(3) При провеждане на първоначалната проверка за почтеност по чл. 7, т. 1, буква “б” и
на периодичните проверки за почтеност по чл. 7, т. 2, се вземат предвид показателите по чл. 8,
т. 1 – 4, стойностите на които са, както следва:
1.
проверка на обстоятелствата, които се декларират по реда на Закона за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество в
декларациите за несъвместимост, за имущество и интереси и за промяна в декларираните
обстоятелства по чл. 35, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 4 от същия закон – от 0 до 35 точки включително;
2. тестове за проверка на знанията – от 0 до 55 точки включително;
3. влезлите в сила дисциплинарни наказания, за които не е изтекъл предвидения срок
за налагането им – от 0 до 5 точки включително;
4. получената атестационна оценка през последния минал период на оценяване – от 0
до 5 точки включително.
(4) При провеждане на инцидентните проверки за почтеност по чл. 7, т. 3, се вземат
предвид показателите по чл. 8, т. 5 и т. 6, стойностите на които са, както следва:
1. резултатите от извършените инцидентни проверки и медицински изследвания за
употреба на алкохол – 0 или 50 точки включително;
2. резултатите от извършените инцидентни проверки и медицински изследвания за
употреба на наркотични вещества или техни аналози – 0 или 50 точки включително.
Чл. 10. Оценката за почтеност представлява сбор от получените стойности за всеки един
от участващите във формирането й показатели.
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Чл. 11. За непреминаване на първоначални проверки за почтеност по чл. 7, т. 1, буква
„а“ и буква „б“, както и на периодични проверки за почтеност по чл. 7, т. 2 се счита, когато
резултата от оценката по чл. 10 е в интервала от 0 до 50 точки включително.
Чл. 12. За непреминаване на инцидентна проверка за почтеност по чл. 7, т. 3 се счита,
когато резултата от оценката по чл. 10 е в интервала от 0 до 50 точки включително.
Чл. 13. При извършване на оценка за почтеност се прилагат разпоредбите на
настоящите правила.
Чл. 14. (1) Инспекторите и директорите в Комисията биват подлагани на периодични и
инцидентни проверки за почтеност по време на заемане на длъжността си.
(2) Всички служители в администрацията на Комисията задължително преминават
първоначални проверки за почтеност, като по време на заемане на длъжността си биват
подлагани и на периодични и инцидентни проверки за почтеност при условията и по реда на
тези правила.
Чл. 15. Непреминаването на проверка за почтеност е основание за освобождаване от
заеманата длъжност на основание чл. 15, ал. 9 от Закона за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество.

Глава трета
ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОВЕРКИТЕ ЗА ПОЧТЕНОСТ
Раздел I
ЗАПОЧВАНЕ НА ПРОВЕРКИТЕ
Чл. 16. (1) Първоначалните проверки за почтеност се провеждат:
1. в случаите на чл. 15, ал. 5 от Закона за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество при провеждане на конкурс за назначаването
на инспектори и директори по чл. 15, ал. 1, т. 1 от същия закон, както и във всички останали
случаи на първоначално назначаване на служители; в случаите на чл. 81а и чл. 81б от Закона за
държавния служител - извършват се преди назначаването им на съответната длъжност;
2. при условията на § 6, ал. 14 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона
за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество по
отношение на лицата по § 6, ал. 5 от Преходните и заключителните разпоредби на същия
закон – еднократно до шест месеца от преназначаването им.
(2) Периодичните проверки за почтеност започват въз основа на заповед на
председателя на Комисията и могат да се правят не по-рано от една година от първоначалната
или от предходната периодична проверка за почтеност.
(3) Инцидентните проверки за почтеност започват въз основа на заповед на
председателя на Комисията и не са обвързани с изискване за срочност.
Чл. 17. (1) Заповедта на председателя на Комисията, въз основа на която започват
периодичните и инцидентните проверки за почтеност съдържа:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

основанието за започване на проверката;
вида на проверката;
състава на проверяващия екип и резервните му членове;
служителите, които ще бъдат обект на проверка;
срока за извършване на проверка и
срока за представяне на окончателните резултати.

Чл. 18. Съставът на проверяващия екип за проверка на почтеността се състои от нечетен
брой служители на Комисията, притежаващи юридическо и/или икономическо образование.
Задължително се определят и резервни членове, които да попълнят състава на комисията в
случай на отсъствие на неин член, както и при отвод по реда на чл. 5, ал. 2 от настоящите
правила.
Чл. 19. (1) Извършването на проверката за почтеност по реда на субординацията и
координацията започва от служителите на Комисията, включени в състава на проверяващия
екип по чл. 18 от настоящите правила, по реда на йерархията „отгоре-надолу“.
(2) Проверката за почтеност на служителите на Комисията, включени в състава на
проверяващия екип по чл. 18 се извършва от друг проверяващ екип, състава на който се
определя със заповед на председателя на Комисията.
(3) След като всички членове от състава на проверяващия екип по чл. 18 преминат
успешно проверката за почтеност, се пристъпва към извършване на предвидените в настоящите
правила дейности.
(4) Преди да пристъпят към извършване на проверката за почтеност членовете на
проверяващите екипи по чл. 18 и чл. 19, ал. 2 попълват декларация по образец, съгласно
приложение № 2 от настоящите правила, в която декларират, че няма да разгласяват
информацията, станала им известна по повод на проверката.

Раздел II
ПРОВЕРКА НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА, КОИТО СЕ ДЕКЛАРИРАТ ПО РЕДА НА
ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА
НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО

Чл. 20. (1) Проверката на достоверността на декларираните факти и обстоятелства в
подадените декларации за несъвместимост, за имущество и интереси и за промяна в
декларираните обстоятелства по чл. 35, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 4 от Закона за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество има за цел да установи
честността и почтеността на лицата, обект на проверката.
(2) Проверката по ал. 1 се извършва от проверяващите екипи по чл. 18 и чл. 19, ал. 2,
както и от комисиите по чл. 51, ал. 2 и чл. 52, ал. 2 от настоящите правила, чрез пряк достъп до
електронните регистри, бази данни и други информационни масиви, поддържани от други
държавни органи.
(3) При необходимост, при проверката може да се изисква и допълнителна информация
от държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация,
органите на съдебната власт и от други институции, пред които декларираните факти подлежат
на вписване, обявяване или удостоверяване.
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(4) Информация за резултатите от извършената проверка по чл. 20, ал. 1 на
служителите в администрацията на Комисията, които са и лица, заемащи висши публични
длъжности по смисъла на чл. 6, т. 19, предложение последно, т. 29 и т. 44 от Закона за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, се
изисква от проверяващите екипи по чл. 18 и чл. 19, ал. 2 и комисията по чл. 52, ал. 2 от
настоящите правила и им се предоставя от дирекция „Публичен регистър и конфликт на
интереси“ в срока за извършване на проверката за почтеност.
(5) Информация за резултатите от извършената проверка по чл. 20, ал. 1 на
служителите в администрацията на Комисията, които са и лица по § 2, ал. 1, т. 1 от
Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество, се изисква от проверяващите екипи по чл. 18 и чл. 19, ал. 2
и комисията по чл. 52, ал. 2 от настоящите правила и им се предоставя от Инспектората в срока
за извършване на проверката за почтеност.
Чл. 21. Проверката по чл. 20, ал. 1 се извършва чрез съпоставяне на декларираните
факти и обстоятелства с информацията, получена по реда на чл. 20, ал. 2, ал. 3, ал. 4 и ал. 5.
Чл. 22. (1) При провеждане на първоначалните проверки за почтеност по чл. 7, т. 1,
буква “а”, стойностите на показателя по чл. 8, т. 1, буква “а” са, както следва:
1. при установено пълно съответствие на декларираните факти и обстоятелства в
декларацията за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с информацията, получена по
реда на чл. 20, ал. 2, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 – 50 точки;
2. при установена несъвместимост, както и при установено несъответствие на
декларираните факти и обстоятелства в декларацията за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
с информацията, получена по реда на чл. 20, ал. 2, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 – 0 точки.
Чл. 23. (1) При провеждане на първоначалната проверка за почтеност по чл. 7, т. 1,
буква “б” и на периодичните проверки за почтеност по чл. 7, т. 2, стойностите на показателя по
чл. 8, т. 1, буква “а” и буква “б” са, както следва:
1. при установено пълно съответствие на декларираните факти и обстоятелства в
декларациите за несъвместимост, за имущество и интереси и за промяна в декларираните
обстоятелства по чл. 35, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 4 от Закона за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество с информацията, получена по реда на чл. 20,
ал. 2, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 – 35 точки;
2. при установена несъвместимост, както и при установено несъответствие на
декларираните факти и обстоятелства в декларациите за несъвместимост, за имущество и
интереси и за промяна в декларираните обстоятелства по чл. 35, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 4 от Закона
за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с
информацията, получена по реда на чл. 20, ал. 2, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 – от 0 до 35 точки
включително, в зависимост от вида на установеното несъответствие и съгласно приложение №
3 от настоящите правила.
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Раздел III
ТЕСТОВЕ ЗА ПРОВЕРКА НА ЗНАНИЯТА, ЗА СПАЗВАНЕ НА
КОНСТИТУЦИЯТА И ЗАКОНИТЕ НА СТРАНАТА, В ИНТЕРЕС НА ГРАЖДАНИТЕ И
ОБЩЕСТВОТО
Чл. 24. (1) Тестовете имат за цел проверка на знанията на лицето, обект на проверката,
предвид дадената в § 1, т. 13 от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество легална дефиниция на
понятието "Проверка за почтеност".
(2) Тестове по ал. 1 са писмени.
Чл. 25. Подготовката и провеждането на тестове за проверка на знанията се извършва в
сроковете за проверката от проверяващите екипи по чл. 18 и чл. 19, ал. 2, както и от комисиите
по чл. 51, ал. 2 и чл. 52, ал. 2 от настоящите правила.
Чл. 26. (1) При възпрепятстване на явяване на служител на Комисията за провеждането на
тестове за проверка на знанията, поради болест или друга уважителна причина, се определя
друга дата, като неявяването му за трети път, удостоверено по съответния ред, се счита за отказ
от негова страна за извършване на тест за проверка на знанията.
(2) Служителите на Комисията, ползващи дълготраен отпуск, преминават проверка за
почтеност през годината след тяхното завръщане на работа и след подаване на декларациите по
чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество.
Чл. 27. (1) При провеждане на първоначалните проверки за почтеност по чл. 7, т. 1, буква
“а” тестовете за проверка на знанията по чл. 24 съдържат общо 50 въпроса, като стойността на
всеки един от тях е 1 точка.
(2) При провеждане на първоначалната проверка за почтеност по чл. 7, т. 1, буква “б” и
на периодичните проверки за почтеност по чл. 7, т. 2 тестовете за проверка на знанията по чл.
24 съдържат общо 55 въпроса, като стойността на всеки един от тях е 1 точка.
Чл. 28. (1) При провеждане на първоначалните проверки за почтеност по чл. 7, т. 1, буква
“а”, стойностите на показателя по чл. 8, т. 2 са от 0 до 50 точки включително, като се спазва
изискването на ал. 3.
(2) При провеждане на първоначалната проверка за почтеност по чл. 7, т. 1, буква “б” и на
периодичните проверки за почтеност по чл. 7, т. 2 , стойностите на показателя по чл. 8, т. 2 са
от 0 до 55 точки включително, като се спазва изискването на ал. 3.
(3) В случай, че при провеждането на първоначалните проверки за почтеност по чл. 7, т.1,
буква “а” и буква “б” и на периодичните проверки за почтеност по чл. 7, т. 2 са дадени до 20
включително верни отговори на въпросите в тестовте за проверка на знанията по чл. 24, се
присъжда минималния брой точки на показателя по чл. 8, т. 2, предвиден съответно в чл. 9, ал.
2, т. 2 и в чл. 9, ал. 3, т. 2.
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Раздел IV
ВЛЕЗЛИ В СИЛА ДИСЦИПЛИНАРНИ НАКАЗАНИЯ, ЗА КОИТО НЕ Е ИЗТЕКЪЛ
ПРЕДВИДЕНИЯ СРОК ЗА НАЛАГАНЕТО ИМ
Чл. 29. (1) За нуждите на проверката с писмо на ръководителя на проверяващия екип от
звеното по управление на човешките ресурси се изисква и изготвя справка, относно влезлите в
сила дисциплинарни наказания, за които не е изтекъл предвидения срок за налагането им,
съответно по реда на Закона за държавния служител, Кодекса на труда и Правилника за
устройството и дейността на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество и на нейната администрация.
(2) Справката по ал. 1 се предоставя на съответните ръководители на проверяващите
екипи по чл. 18 и чл. 19, ал. 2 и на комисията по чл. 52, ал. 2 от настоящите правила, които
извършват проверката за почтеност, в петдневен срок.
(3) В случай, че на служителя не са наложени влезли в сила дисциплинарни наказания, за
които не е изтекъл предвидения срок за налагането им, при провеждане на първоначалната
проверка за почтеност по чл. 7, т. 1, буква “б” и на периодичните проверки за почтеност по чл.
7, т. 2 на същия се присъждат максималния брой точки на показателя по чл. 8, т. 3, предвиден в
чл. 9, ал. 3, т. 3.
Чл. 30. При провеждане на първоначалната проверка за почтеност по чл. 7, т. 1, буква “б”
и на периодичните проверки за почтеност по чл. 7, т. 2 на органите по чл. 16, ал. 2 от Закона за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество,
стойностите на показателя по чл. 8, т. 3 са, както следва:
1. при влязло в сила дисциплинарно наказание „забележка“ – 3 точки;
2. при влязло в сила дисциплинарно наказание „порицание“ – 2 точки;
3. при влязло в сила дисциплинарно наказание „недопускане за израстване в ранг,
степен или длъжност за срок от една до три години“, за което не е изтекъл предвидения срок
за налагането му – 0 точки;
4. при влязло в сила дисциплинарно наказание „понижение в ранг, степен на ранг или
длъжност, за срок от три месеца до една година“, за което не е изтекъл предвидения срок за
налагането му – 0 точки.
Чл. 31. При провеждане на първоначалната проверка за почтеност по чл. 7, т. 1, буква “б”
и на периодичните проверки за почтеност по чл. 7, т. 2 на назначените служители по реда на
Закона за държавния служител, стойностите на показателя по чл. 8, т. 3 са, както следва:
1. при влязло в сила дисциплинарно наказание „забележка“ – 3 точки;
2. при влязло в сила дисциплинарно наказание „порицание“ – 2 точки;
3. при влязло в сила дисциплинарно наказание „отлагане на повишението в ранг с една
година“, за което не е изтекъл предвидения срок за налагането му – 0 точки;
4. при влязло в сила дисциплинарно наказание „понижение в по-долен ранг за срок от 6
месеца до 1 година“, за което не е изтекъл предвидения срок за налагането му – 0 точки.
Чл. 32. При провеждане на първоначалната проверка за почтеност по чл. 7, т. 1, буква “б”
и на периодичните проверки за почтеност по чл. 7, т. 2 на назначените служители по реда на
Кодекса на труда, стойностите на показателя по чл. 8, т. 3 са, както следва:
1. при влязло в сила дисциплинарно наказание „забележка“ – 3 точки;
2. при влязло в сила дисциплинарно наказание „предупреждение за уволнение“ – 0 точки.
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Чл. 33. В случай, че на служителя са наложени повече от едно влезли в сила
дисциплинарни наказания, за които не е изтекъл предвидения срок за налагането им, във
формирането на оценката по чл. 10 участва стойността на показателя по чл. 8, т. 3 за
наложеното по-тежко дисциплинарно наказание.

Раздел V
ПОЛУЧЕНА АТЕСТАЦИОННА ОЦЕНКА ПРЕЗ ПОСЛЕДНИЯ МИНАЛ ПЕРИОД НА
ОЦЕНЯВАНЕ
Чл. 34. (1) За нуждите на проверката с писмо на ръководителя на проверяващия екип от
звеното по управление на човешките ресурси се изисква и изготвя справка, относно получената
атестационна оценка през последния минал период на оценяване на служителя.
(2) Справката по ал. 1 се предоставя на съответните ръководители на проверяващите
екипи по чл. 18 и чл. 19, ал. 2 и на комисията по чл. 52, ал. 2 от настоящите правила, които
извършват проверката за почтеност, в петдневен срок.
(3) В случай, че през последния минал период на оценяване служителят не е подлежал на
атестиране, при провеждане на първоначалната проверка за почтеност по чл. 7, т. 1, буква “б” и
на периодичните проверки за почтеност по чл. 7, т. 2 на същия се присъждат максималния брой
точки на показателя по чл. 8, т. 4, предвиден в чл. 9, ал. 3, т. 4.
Чл. 35. При провеждане на първоначалната проверка за почтеност по чл. 7, т. 1, буква
“б” и на периодичните проверки за почтеност по чл. 7, т. 2 на органите по чл. 16, ал. 2 от Закона
за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество,
стойностите на показателя по чл. 8, т. 4 се определят, съгласно приложение № 4 от настоящите
правила (Поверително).
Чл. 36. При провеждане на първоначалната проверка за почтеност по чл. 7, т. 1, буква
“б” и на периодичните проверки за почтеност по чл. 7, т. 2 на назначените служители по реда
на Закона за държавния служител и Кодекса на труда, стойностите на показателя по чл. 8, т. 4
са, както следва:
1. оценка "Изключително изпълнение" – 5 точки;
2. оценка "Изпълнението надвишава изискванията – 4 точки;
3. оценка "Изпълнението напълно отговаря на изискванията" – 3 точки;
4. оценка "Изпълнението отговаря не напълно на изискванията" – 1 точка;
5. оценка "Неприемливо изпълнение" – 0 точки.
Раздел VI
ПРОВЕРКА ЗА УПОТРЕБА НА АЛКОХОЛ И/ИЛИ НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА
ИЛИ ТЕХНИ АНАЛОЗИ
Чл. 37. Всеки служител от администрацията на Комисията през работно време подлежи
на инцидентни проверки и/или изследвания за употреба на алкохол и/или наркотични вещества
или техни аналози.
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Чл. 38. Употребата на алкохол от служители на Комисията е установената чрез
използване на технически средства и медицински изследвания (химически лабораторни
изследвания) концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда.
Чл. 39. Употребата на наркотични вещества или техни аналози от служители на
Комисията е установената чрез използване на технически средства (тестове) и медицински
изследвания (химико-токсикологични лабораторни изследвания) употреба на забранени
наркотични вещества или техни аналози или употреба без лекарско предписание на
лекарствени средства, съдържащи наркотични вещества или техни аналози.
Чл. 40. Органи за предотвратяване, контрол и установяване на годността за заемане на
съответната длъжност при употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни
аналози от служителите на Комисията са:
1. проверяващите екипи по чл. 18 от настоящите правила, които извършват
инцидентни проверки за употреба на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози,
въз основа на заповед на председателя на Комисията;
2. ръководителите на съответните структурни звена от състава на Комисията.
Чл. 41. Ръководителите на съответните структурни звена от състава на Комисията могат
да инициират извършването на инцидентни проверки на свои служители при условията и по
реда на тези вътрешни правила.

Чл. 42. (1) Внезапните (непредизвестени) проверки за употреба на алкохол и/или
наркотични вещества или техни аналози от служителите на Комисията се извършват от
проверяващите екипи по чл. 18 от настоящите правила.
(2) При извършване на проверките по ал. 1 служителите на Комисията са длъжни да
изпълняват точно дадените им от проверяващите екипи по чл. 18 разпореждания и указания,
освен ако те налагат извършването на очевидно за лицето, обект на проверката престъпление
или друго нарушение на нормативен акт или застрашават неговите или на други лица живот и
здраве.
(3) Неизпълнението на задължението по ал. 2, с което се възпрепятства извършването на
проверката, се приема за отказ на лицето да му бъде извършена такава.
Чл. 43. (1) Употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози от
служителите на Комисията се установява чрез използване на технически средства и тестове и се
потвърждава с медицински изследвания.
(2) Установяването на употребата на алкохол се извършва с медицинско и химическо
лабораторно изследване, а на употребата на наркотични вещества или техни аналози – с
химико-токсикологични лабораторни изследвания, когато:
1. лицето, обект на проверката откаже извършването на проверка с техническо средство
или тест;
2. лицето, обект на проверката не приема показанията на техническото средство или
теста;
3. извършената проба с техническо средство или тест е некачествена или невалидна;
4. физическото състояние на лицето, обект на проверката не позволява извършването й
с техническо средство или тест.
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(3) Техническите средства, с които се установява употребата на алкохол от служителите
на Комисията, се определят със заповед на председателя на Комисията.
(4) Тестовете, с които се установява употребата на наркотични вещества или техни
аналози от служителите на Комисията, се определят със заповед на председателя на Комисията.
Чл. 44. (1) Служителите на Комисията, показали положителен резултат за употреба на
алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози след изследване с техническо средство
или тест, задължително подлежат на изследване. Те се изпращат с талон за изследване по
образец, съгласно приложение № 5 от настоящите правила в определена специализирана
лаборатория, съответно за медицинско и химическо лабораторно изследване (при установена
употреба на алкохол) или за химико-токсикологични лабораторни изследвания
(при
установена употреба на наркотични вещества или техни аналози). Талонът за изследване се
изготвя в четири екземпляра, като първият се предоставя на съответния служител на
Комисията, който е обект на проверката, вторият се прилага към протокола за извършване на
проверка, третият остава за проверяващия екип, а четвъртия се изпраща на ръководителя на
съответното структурно звено на Комисията. Отказът на лицето да попълни, подпише или да
получи талона за изследване се установява с подписа на един свидетел.
(2) Резултатите от проверката за употреба на алкохол и/или наркотични вещества или
техни аналози се отразяват в протокол за извършване на проверка по образец, съгласно
приложение № 6 от настоящите правила. Протоколът за извършване на проверка се изготвя в
четири екземпляра, като първият се предоставя на съответния служител на Комисията, който е
обект на проверката, вторият се прилага към талона за изследване, третият остава за
проверяващия екип, а четвъртия се изпраща на ръководителя на съответното структурно звено
на Комисията. Отказът на лицето да подпише или да получи протокола за извършване на
проверка се установява с подписа на един свидетел.
(3) В случаите по ал. 1 лицето, обект на проверката собственоръчно вписва в талона за
изследване дали приема показанията на техническото средство или теста. Установяване с
медицинско и химическо или химико-токсикологично лабораторно изследване не се извършва,
когато лицето, обект на проверката приеме показанията на техническото средство или теста,
като в този случай не му се връчва екземпляр от талона за изследване.
(4) В случай, че не приема показанията на техническото средство или теста за
установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози, лицето,
обект на проверката задължително подлежи на медицинско и химическо или химикотоксикологично лабораторно изследване.
Чл. 45. (1) В случай на отказ от страна на служител на Комисията да бъде изследван за
употреба на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози, същият се удостоверява с
протокол, съгласно приложение № 7 от настоящите правила, съставен в два екземпляра - един
за ръководителя на съответното структурно звено и един за проверяващия екип.
(2) Когато служителят на Комисията, показал положителен резултат от изследване с
техническо средство или тест за употреба на алкохол и/или наркотични вещества или техни
аналози, не приеме показанията на техническото средство или теста и откаже да получи талона
за изследване или не се яви в срок до три часа в определената специализирана лаборатория за
лабораторно изследване с цел установяване концентрацията на алкохол в кръвта му, а при
тестване за наркотични вещества или техни аналози - в срок от шест часа, се приема за валиден
резултатът от показанията на техническото средство или теста.
(3) Отказът на служителят на Комисията, показал положителен резултат от изследване с
техническо средство или тест за употреба на алкохол и/или наркотични вещества или техни
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аналози да бъде изследван в определената специализирана лаборатория за лабораторно
изследване се отразява от съответното медицинско лице в амбулаторния журнал на лечебното
заведение и в протокола за медицинско изследване, като се удостоверява с подписа на
изследваното лице.
(4) Отказът на служителят на Комисията да подпише изготвения протокол за
медицинско изследване се удостоверява с подписа на един свидетел.
Чл. 46. (1) Резултатите от лабораторното изследване, проведени в определената
специализирана лаборатория, се нанасят в протокол за медицинско изследване и вземане на
биологични проби за употреба на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози,
съгласно приложение № 8 от настоящите правила и се изпращат на председателя на Комисията.
(2) В тридневен срок от получаването на резултата от изследването председателят на
Комисията може да поиска повторно извършване на изследването.
Чл. 47. (1) Разходите за извършване на медицинско изследване на служители на
Комисията с вземане на биологични проби за медицинско и химическо или химикотоксикологично лабораторно изследване за наличие на алкохол и/или наркотични вещества или
техни аналози са за сметка бюджета на Комисията.
(2) Средствата по ал. 1 се възстановяват от служителя на Комисията, обект на
проверката, по отношение на който с техническо средство и медицинско изследване е
установена употреба на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози, в т.ч. и от
отказалия да бъде изследван или да подпише изготвения протокол за медицинско изследване
служител на Комисията, който е обект на проверката.
Чл. 48. (1) При провеждане на инцидентните проверки за почтеност по чл. 7, т. 3,
стойностите на показателите по чл. 8, т. 5 и т. 6 са, както следва:
1. при отказ от извършването на проверка с техническо средство или тест и потвърдена
с медицински изследвания употреба на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози
– 50 точки;
2. при показан положителен резултат от изследване с техническо средство или тест за
употреба на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози, потвърден с медицински
изследвания – 50 точки;
3. при показан положителен резултат от изследване с техническо средство или тест за
употреба на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози, показанията на които са
приети от лицето, обект на проверката – 50 точки;
4. при показан положителен резултат от изследване с техническо средство или тест за
употреба на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози, показанията на които не са
приети от лицето, обект на проверката и отказ от негова страна да получи талона за изследване
или при неявяването му в предвидените в чл. 45, ал. 2 срокове в определената специализирана
лаборатория за медицински изследвания – 50 точки;
5. при отказ на лицето, обект на проверката, показал положителен резултат от
изследване с техническо средство или тест за употреба на алкохол и/или наркотични вещества
или техни аналози да бъде изследван в определената специализирана лаборатория за
медицински изследвания – 50 точки;
6. при показан отрицателен резултат от изследване с техническо средство или тест за
употреба на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози – 0 точки;
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7. при показан положителен резултат от изследване с техническо средство или тест за
употреба на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози, непотвърден с медицински
изследвания – 0 точки.
Чл. 49. При повторна употреба на алкохол и/или наркотични вещества или техни
аналози от служител на Комисията, установена по съответния ред, ръководителят на
съответното структурно звено предлага предприемане на действия по образуване на
дисциплинарно производство срещу същия и налагането на дисциплинарно наказание, при
условията и по реда, предвидени в Закона за държавния служител, Кодекса на труда и
Правилника за устройството и дейността на Комисията за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество.
Чл. 50. (1) Звеното по управление на човешките ресурси ежемесечно или при поискване
предоставя информация относно употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни
аналози от служители на Комисията.
(2) Съхранението и отчетът на информацията се извършват в специално създаден и
поддържан регистър в звеното по управление на човешките ресурси.

Раздел VII
ПЪРВОНАЧАЛНИ ПРОВЕРКИ ЗА ПОЧТЕНОСТ ПРИ НАЗНАЧАВАНЕ
Чл. 51. (1) Първоначалните проверки за почтеност по чл. 7, т. 1, буква “а” на
участниците в конкурс за назначаване на инспектори и директори по чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона
за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество се
провеждат по силата на закона, на основание чл. 15, ал. 5 от същия закон. Първоначални
проверки за почтеност са провеждат и във всички останали случаи на първоначално
назначаване на служители, както и в случаите на чл. 81а и чл. 81б от Закона за държавния
служител.
(2) При първоначално назначаване на служители проверките по ал. 1 се извършват от
конкурсната комисия, назначена със заповед на председателя на Комисията. В случаите на чл.
81а и чл. 81б от Закона за държавния служител проверките по ал. 1 се извършват от
назначената със заповед на председателя комисия за провеждане на съответната процедура за
мобилност.
(3) При първоначално назначаване на служители резултатите от извършените проверки
по ал. 1 се вземат предвид при провеждане на заключителното интервю. В случаите на чл. 81а и
чл. 81б от Закона за държавния служител проверките по ал. 1 се извършват преди
назначаването на съответната длъжност.
(4) С оглед извършване на проверката за почтеност, кандидатите за участие в конкурс са
длъжни да предоставят със заявлението за участие и декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона
за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
(5) Преди да пристъпят към извършване на проверката за почтеност, при условията и по
реда на настоящите правила, членовете на комисиите по ал. 2 попълват декларация по образец,
съгласно приложение № 2 от настоящите правила, в която декларират, че няма да разгласяват
информацията, станала им известна по повод на проверката.
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(6) При първоначално назначаване на служители в Комисията успешното преминаване
на първоначална проверка за почтеност е задължително условие за назначаването им на
съответната длъжност.
(7) В случаите на чл. 81а и чл. 81б от Закона за държавния служител успешното
преминаване на първоначална проверка за почтеност е задължително условие за назначаване на
съответната длъжност.
Раздел VIII
ПЪРВОНАЧАЛНА ПРОВЕРКА ЗА ПОЧТЕНОСТ ПРИ ПРЕНАЗНАЧАВАНЕ

Чл. 52. (1) Първоначалната проверка за почтеност по чл. 7, т. 1, буква “б” на лицата по
§ 6, ал. 5 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество се провежда по силата на
закона, на основание § 6, ал. 14 от Преходните и заключителни разпоредби на същия закон.
(2) Проверката по ал. 1 се извършва от нарочна комисия, назначена със заповед на
председателя на Комисията.
(3) Съставът на комисията по ал. 2 се състои от нечетен брой служители на Комисията,
като в заповедта за назначаването й задължително се определят и резервни членове, които да
попълнят състава на комисията в случай на отсъствие на неин член, както и при отвод по реда
на чл. 5, ал. 2 от настоящите правила.
(4) Проверката по ал. 1 се извършва еднократно в шестмесечен срок от преназначаването
на лицата по § 6, ал. 5 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
(5) Преди да пристъпят към извършване на проверката за почтеност, при условията и по
реда на настоящите правила, членовете на комисията по ал. 2 попълват декларация по образец,
съгласно приложение № 2 от настоящите правила, в която декларират, че няма да разгласяват
информацията, станала им известна по повод на проверката.
(6) Непреминаването на проверка за почтеност в шестмесечен срок от
преназначаването на лицата по § 6, ал. 5 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона
за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество е
основание за освобождаването им от длъжност.
Раздел IX
ОБОБЩАВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ
ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОВЕРКИ ЗА ПОЧТЕНОСТ

Чл. 53. (1) След приключване на проверките за почтеност, резултатите от същите се
оформят в констатации, заключения и изводи на проверяващите екипи по чл. 18 и чл. 19, ал. 2 и
комисиите по чл. 51, ал. 2 и чл. 52, ал. 2 от настоящите правила.
(2) За резултатите от извършените проверки по ал. 1 се изготвят подробни писмени
доклади, съдържащи всички необходими приложения до председателя на Комисията.
Чл. 54. Всички събрани в хода на извършените проверки за почтеност документи и
доказателствен материал се съхраняват в отделен архив в Комисията.
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ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тези правила:
1. „Честност“ е добросъвестно, прямо и откровено поведение при изпълнение на
служебните задължения, което не допуска зависимост или друга обвързаност с външни лица и
организации, която би могла да повлияе на изпълнението им.
2. „Почтеност“ е морално и благоприлично/пристойно поведение, основано на етичните
правила за поведение, при вземане на решения или упражняване на правомощия.
3. „Алкохол“ е етилов алкохол.
4. Концентрация на алкохол в кръвта „на хиляда“ означава грам на литър.
Лабораториите, използващи методи, определящи концентрация на алкохол в кръвта в милиграм
на грам, преизчисляват резултата чрез умножение с коефициент 1,005.
5. „Техническо средство за установяване употреба на алкохол и/или наркотични
вещества или техни аналози“ е преносимо устройство, което позволява да се установи
употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози в полеви условия чрез
тестване на достъпни биологични материали, като урина, издишан въздух, слюнка, коса, със
статистическа достоверност на получаваните резултати над 90 %.
6. „Некачествена проба“ е пробата, извършена с техническо средство, при която уредът
сочи невъзможност за отчитане на резултат или не сочи никакъв резултат.
7. „Наркотично вещество“ е всяко упойващо и психотропно вещество, включено в
списъците по чл. 3, ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и
прекурсорите, също и всяко друго природно и синтетично вещество, включено в
горепосочените списъци, което може да предизвика състояние на зависимост и има
стимулиращо или депресивно въздействие върху централната нервна система, предезвиква
халюцинации или нарушения на двигателната функция, мисловната дейност, поведението,
възприятията и настроението, както и други вредни въздействия върху човешкия организъм.
8. „Тест за проверка за установяване употребата на наркотични вещества или техни
аналози“ е средство за установяване на химичен или имуноаналитичен метод наличието на
наркотични вещества или техни аналози в орална течност (слюнка).
9. „Невалидна проба“ е пробата, при която върху теста е отчетено това обстоятелство.
10. „Медицинско изследване за доказване употреба на алкохол и/или наркотични
вещества или техни аналози“ е апаратурен метод за изследване на биологични материали, като
кръв, урина, слюнка, с прилагане на хроматографски и спектрални методи (газова
хроматография с масспектрална детекция, течна хроматография с масспектрална детекция), със
статистическа достоверност на получаваните резултати 100 %.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Настоящите правила са приети на основание чл. 13, ал. 1, т. 11 и чл. 15, ал. 8, във
връзка с § 67, ал. 5 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с решение на Комисията от
01.08.2018г., взето с протокол № 838, изменени с решения от 12.09.2018 г. (протокол № 844) и
от 19.09.2018г. (протокол № 845).
§ 3. Настоящите правила влизат в сила от датата на тяхното приемане.
§ 4. Правилата се публикуват на официалната интернет страницата на Комисията.
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Приложение № 1 – образец на
декларация по чл. 5, ал. 3 от
Правилата
за
провеждане
на
проверките
за
почтеност
на
служителите
в
Комисията
за
противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото
имущество
ДЕКЛАРАЦИЯ
за липсата на основанията по чл. 5, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Правилата за провеждане на
проверките за почтеност на служителите в Комисията за противодействие на корупцията
и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Подписаният/ата.......................................................................................................................,
на длъжност …………………………………………………………………………………………….,
в качеството си на член на проверяващия екип/комисията, назначена със заповед №
…………………………………………….. на председателя на Комисията за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Не съм заинтересован/а от изхода от провеждането на проверката за почтност и нямам с
лицето/лицата, обект на проверката отношения, пораждащи основателни съмнения в моята
безпристрастност.
Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 15, буква „а“ от Допълнителните разпоредби
на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото
имущество.
Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства да се отведа по реда на чл.
5, ал. 2 от Правилата за провеждане на проверките за почтеност на служителите в Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
Известно ми е, че при деклариране на неверни обстоятелства нося наказателна
отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

………………………….г.
гр. ……………………….

ДЕКЛАРАТОР:.....................................
(подпис)
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Приложение № 2 – образец на
декларация по чл. 19, ал. 4 от
Правилата
за
провеждане
на
проверките
за
почтеност
на
служителите
в
Комисията
за
противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото
имущество

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 19, ал. 4 от Правилата за провеждане на проверките за почтеност на служителите в
Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото
имущество
Подписаният/ата.......................................................................................................................,
на длъжност …………………………………………………………………………………………….,
в качеството си на член на проверяващия екип/комисията, назначена със

заповед №

…………………………………………….. на председателя на Комисията за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Няма да разгласявам информацията, станала ми известна по повод на провеждането на
проверката за почтеност.
Известна ми е наказателната отговорност, която нося съгласно чл. 313 от Наказателния
кодекс.

………………………….г.
гр. ……………………….

ДЕКЛАРАТОР:.....................................
(подпис)
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Приложение № 3 към чл. 23, ал. 1, т.
2 от Правилата за провеждане на
проверките
за
почтеност
на
служителите
в
Комисията
за
противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото
имущество
Стойности в точки при установено съответствие на декларираните факти и
обстоятелства в декларациите за несъвместимост, за имущество и интереси и за
промяна в декларираните обстоятелства по чл. 35, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 4 от Закона за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
Подлежащи на деклариране факти и
обстоятелства:
1. по чл. 87, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 10, ал. 3 от
Закона за противодействие на корупцията и за
отнемане
на
незаконно
придобитото
имущество и чл. 87, ал. 2, т. 2 от същия
закон/чл. 7, ал. 2, т. 1-7 от Закона за
държавния служител/чл. 107а, ал. 1, т. 1-5 от
Кодекса на труда
2. недвижимо имущество
3.
моторни
сухопътни,
водни
и
въздухоплавателни превозни средства, както
и други превозни средства, които подлежат на
регистрация по закон
4. парични суми, в т. ч. влогове, банкови
сметки и вземания на обща стойност над 10
000 лв., включително в чуждестранна валута
5. вложения в инвестиционни и пенсионни
фондове
и
еквивалентни
форми
на
спестявания и инвестиции, ако общата им
стойност надвишава 10 000 лв.
6. налични ценни книги, дялове в дружества с
ограничена отговорност и командитни
дружества и финансови инструменти по чл. 3
от Закона за пазарите на финансови
инструменти
7. задължения и кредити над 10 000 лв., в т. ч.
кредитни карти, ако усвоеният кредитен
лимит през предходната календарна година в
местна или в чуждестранна валута общо
надвишава 10 000 лв.
8.
трудови
доходи,
получени
през
предходната календарна година
9. доходи извън тези за заеманата длъжност,
получени през предходната календарна
година, когато са над 1000 лв.
10. чуждо недвижимо имущество и чужди
моторни
сухопътни,
водни
и

Стойност в точки при съответствие между
декларирано и установено:
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2
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2
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въздухоплавателни превозни средства на
стойност над 10 000 лв., които лицето или
неговият съпруг, или лицето, с което то се
намира във фактическо съжителство на
съпружески
начала,
трайно
ползва,
независимо от основанията за това и от
условията на ползване
11. дадени обезпечения и направени разходи
от тях или в тяхна полза, или в полза на
лицата по ал. 4 с тяхно съгласие, когато те не
са платени със собствени средства, с
публични средства или със средства на
институцията, в която заемат длъжността, за:
а) обучение;
б) пътуване;
в) други плащания с единична цена над 1000
лв.
12. разходи за обучения извън случаите по т.
10, в т. ч. в полза на лицата по ал. 4, чиято
еднократна стойност надхвърля 1000 лв.
13. участие в търговски дружества, в органи
на управление или контрол на търговски
дружества, на юридически лица с нестопанска
цел или на кооперации, както и извършване
на дейност като едноличен търговец към
датата на избирането или назначаването и 12
месеца преди датата на избирането или
назначаването
14. договори с лица, които извършват дейност
в области, свързани с вземаните от лицето,
заемащо висша публична длъжност, решения
в кръга на неговите правомощия или
задължения по служба
15. данни за свързани лица, към дейността на
които лицето, заемащо висша публична
длъжност, има частен интерес

1

1

2

2

2

Забележка: Стойността на общият брой точки при установено пълно съответствие
между декларирано и установено е 35. При установена несъвместимост, както и при установено
несъответствие между декларирано и установено се присъждат 0 точки за съответния факт или
обстоятелство. При обективна невъзможност за извършване на проверка на декларирания факт
или обстоятелство се присъжда максималния брой точки, предвиден за същия.

Приложение № 4 към чл. 35 от
Правилата
за
провеждане
на
проверките
за
почтеност
на
служителите
в
Комисията
за
противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото
имущество
(Поверително)
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Приложение № 5 – образец на талон
за изследване по чл. 44, ал. 1 от
Правилата
за
провеждане
на
проверките
за
почтеност
на
служителите
в
Комисията
за
противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото
имущество
ТАЛОН ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ
№ .........../.............. 20 ... г.

Подписаният/aта..........................................................................................................................,
(име, презиме и фамилия на служителя)
на длъжност …………………………………………………………………………………………….,
в качеството си на ръководител

на

проверяващия

екип, назначен със заповед №

…………………………………………….. на председателя на Комисията за противодействие
на корупцията

и за отнемане

на незаконно придобитото имущество, в резултат на

извършена, в присъствието на останалите членове на проверяващия екип, проверка за
употреба на алкохол и/или наркотични вещества

или техни аналози (ненужното се

зачертава) на лицето, обект на проверката ……………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………...,
(име, презиме и фамилия на служителя)
на длъжност …………………………………………………………………………………………….,
притежаващ/а л.к. № .........................., издадена на............................. от МВР ……………………..,
с ЕГН ................................................., установих следното:
Извършената

предварителна

качествена

проба

в ....................ч. и …………мин.

на …………………..(дата, месец, година) с техническо средство …………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
(посочва се видът на техническото средство или теста или едно от следните
обстоятелства: лицето отказва да му бъде извършена проверка с техническо средство или
тест; извършената проба с техническо средство или тест е некачествена или невалидна;
физическото състояние на лицето, обект на проверката не позволява не позволява извършване
на проверка с техническо средство или тест)
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показва положителен резултат: …………………………..
(за алкохол резултатът се посочва в „на хиляда“, а за наркотични вещества или техни
аналози – видът им)
Екземпляр от талонът за медицинско и химическо изследване / химико токсикологично

лабораторно

изследване (ненужното се зачертава) да се изпратят на

ръководителя на …………………………………………………...……………………………….....
(съответното структурно звено на Комисията)
……………………………………………….
(място на извършване на проверката)

……………….……………………………………………...
(дата, месец, година на извършване на проверката)

Подпис: ..............................................
……………………………………………………………
(име и фамилия на ръководителя на проверяващия екип)
………………………………………………………... показанията на техническото средство/теста.
(от лицето, обект на проверката се попълва „приемам“ или „не приемам“)
Подпис: ..............................................
……………………………………………………………
(име и фамилия на лицето, обект на проверката)
(В случай, че лицето, обект на проверката приеме показанията на техническото средство или
теста, останалата част от талона за изследване не се попълва и на лицето не се връчва
екземпляр от него)
Уведомявам Ви, че трябва да се явите за медицинско и химическо / химикотоксикологично изследване (ненужното се зачертава)
алкохол

и/или наркотични вещества или

за

установяване употребата на

техни аналози

(ненужното се зачертава)

в ……………………………………………………..................................................................................
(място за извършване на изследването – лечебно заведение)
до ........................ ч. от връчването на този талон.
Подпис на ръководителя на проверяващия екип: ..........................................
Подписаният/ата..........................................................................................................................,
на длъжност …………………………………………………………………………………………….,
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с подписа се удостоверявам, че екземпляр от този талон ми беше връчен в ....................ч.
и …………….мин. на …………………..(дата, месец, година).
Подпис на лицето, обект на проверката: ........................................................
Подписаният/ата: .......................................................................................................................,
с ЕГН ................................................., на длъжност ……………………………………………………
удостоверявам, че

служителят

отказва

да

попълни/подпише/получи

настоящия

талон за изследване/отказва да избере един от двата начина на изследване (ненужното се
зачертава).
Подпис на свидетеля: ...................................................
Приложение № 6 – образец на
протокол за извършване на проверка
по чл. 44, ал. 2 от Правилата за
провеждане на проверките за
почтеност
на
служителите
в
Комисията за противодействие на
корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество
ПРОТОКОЛ
за извършване на проверка за употреба на алкохол и/или наркотични вещества или техни
аналози
Днес, ............./ .........../ ............./ ................/, съгласно заповед № ……………………………
(час) (ден) (месец) (година)
на председателя на Комисията за противодействие

на корупцията и за отнемане на

незаконно придобитото имущество, проверяващ екип в състав:
Ръководител:
1. …………………………………………………., на длъжност ……………………………..
(име, презиме и фамилия на служителя)
……………………………………………………………………………………………………………
Членове:
1. …………………………………………………., на длъжност ……………………………..
(име, презиме и фамилия на служителя)
……………………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………., на длъжност ……………………………..
(име, презиме и фамилия на служителя)
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……………………………………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………., на длъжност ……………………………..
(име, презиме и фамилия на служителя)
……………………………………………………………………………………………………………
извърши проверка за употреба на алкохол и/или наркотични вещества или техни
аналози

(ненужното се

зачертава)

на

лицето,

обект

на

проверката

…………………………………………………………………………………………….......................,
(име, презиме и фамилия на служителя)
на длъжност …………………………………………………………………………………………….,
притежаващ/а л.к. № .........................., издадена на............................. от МВР ……………………..,
с ЕГН .................................................
Лицето, обект на проверката проявява следните признаци за употреба на алкохол и/или
наркотични вещества или техни аналози:………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Извършената

предварителна

качествена

проба

в ....................ч. и …………мин.

на …………………..(дата, месец, година) с техническо средство или тест ……………………….
……………………………………………………………………………………………………………
(посочва се видът на техническото средство или теста или едно от следните
обстоятелства: лицето отказва да му бъде извършена проверка с техническо средство или
тест; извършената проба с техническо средство или тест е некачествена или невалидна;
физическото състояние на лицето, обект на проверката не позволява не позволява извършване
на проверка с техническо средство или тест)
показва следния резултат: ……………………………….
(за алкохол резултатът се посочва в „на хиляда“, а за наркотични вещества или техни
аналози – видът им)
Протоколът за извършена проверка да се изпрати на ръководителя на…………………….
………………………………....................................................................................................................
(съответното структурно звено на Комисията)
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Изследваният служител потвърждава/отрича употребата на алкохол и/или наркотични
вещества или техни аналози (ненужното се зачертава).
Подписаният/ата..........................................................................................................................,
на длъжност …………………………………………………………………………………………….,
с подписа се удостоверявам, че екземпляр от този протокол ми беше връчен в ..................ч.
и …………….мин. на …………………..(дата, месец, година).
Подпис на лицето, обект на проверката: ........................................................
Подписаният/ата:..............................................................................................................................,
с ЕГН ................................................., на длъжност ……………………………………………………
удостоверявам, че

служителят отказва да подпише /получи екземпляр от настоящия

протокол (ненужното се зачертава).
Подпис на свидетеля: ...................................................
Подпис на ръководителя на проверяващия екип:…………………………….
Подписи на членовете на проверяващия екип: 1……………………………………………..
2…………………………………………….
3…………………………………………….
Подпис на лицето, обект на проверката: ........................................................
Приложение № 7 към чл. 45, ал. 1 от
Правилата
за
провеждане
на
проверките
за
почтеност
на
служителите
в
Комисията
за
противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото
имущество
ПРОТОКОЛ ЗА ОТКАЗ
от изследване за употреба на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози
Днес, ............./ .........../ ............./ ................/,
проверяващ
(час) (ден) (месец) (година)

екип,

назначен със

заповед №
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………………………………………на председателя на Комисията за противодействие

на

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, в състав:
Ръководител:
1. …………………………………………………., на длъжност ……………………………..
(име, презиме и фамилия на служителя)
……………………………………………………………………………………………………………
Членове:
1. …………………………………………………., на длъжност ……………………………..
(име, презиме и фамилия на служителя)
……………………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………., на длъжност ……………………………..
(име, презиме и фамилия на служителя)
……………………………………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………., на длъжност ……………………………..
(име, презиме и фамилия на служителя)
……………………………………………………………………………………………………………
установи, че лицето, обект на проверката ……………………………………………………
………..………………………………………………………………………………….........................,
(име, презиме и фамилия на служителя)
на длъжност …………………………………………………………………………………………….,
притежаващ/а л.к. № .........................., издадена на............................. от МВР ……………………..,
с ЕГН .....................................................,
отказва да бъде изследвано за употреба на алкохол и/или наркотични вещества или
техни аналози (ненужното се зачертава).
Подпис на ръководителя на проверяващия екип:…………………………….
Подписи на членовете на проверяващия екип: 1……………………………………………..
2…………………………………………….
3…………………………………………….
Подпис на лицето, обект на проверката: ........................................................
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Приложение № 8 към чл. 46 от
Правилата
за
провеждане
на
проверките
за
почтеност
на
служителите
в
Комисията
за
противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото
имущество
ПРОТОКОЛ ЗА МЕДИЦИНСКО ИЗСЛЕДВАНЕ
и вземане на биологични проби за употреба на алкохол и/или наркотични вещества или
техни аналози
Подписаният ..............................................................................................................................,
(име, фамилия, длъжност)
медицински специалист в ...………………………………………...................……............................,
(лечебно заведение)
днес, ................... 20 ..... г., в ......... ч. и ......... мин., взех кръв / урина (ненужното се зачертава)
от................................................................................................................................................................,
ЕГН ...................................., живущ/а в гр./с. .........................................................................................,
обл. ..................................................... , ж.к./кв. ................................, бул./ул. ......................................,
бл. ..... , вх. ...., ет. ....., ап. ....., притежаващ/а документ за самоличност …………………………...,
издаден на ......................................................... от ..................................................................................
Предварителната констатация за употреба на алкохол и/или наркотични вещества или
техни

аналози

е извършена

на ......................... 20 ........ г.

в ........ ч.

и ........ мин.

в .................................................................................................................................................................
(посочва се мястото)
І. Алкохол:
1. Резултат от предварителна проба за алкохол ................................................................. на хиляда.
2. Данни от изследвания/та за употреба на алкохол:
2.1. Отрича 2.2. Употребил/а
3. Вид на алкохолната напитка ...............................................................................................................
4. Количество ...........................................................................................................................................
5. Време на консумацията: дата ............................... , час .............
6. Субективни оплаквания:
6.1. Не съобщава

6.2. Какви ...............................................................................................
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7. Мирис на алкохол:
7.1. Да

7.2. Не

8. Наличие на абстинентни явления:
8.1. Не се установяват

8.2. Какви ..............................................................................................

9. Координация:
9.1. Запазена

9.2. Нарушена

10. Съзнание – яснота на съзнание, ориентация за време, място и собствена личност.
10.1. Ясно – словесният контакт е запазен, концентрира вниманието си, ориентиран за време,
място и собствена личност.
10.2. Нарушено:
10.2.1. Словесният контакт е затруднен и ограничен. Дезориентиран в значителна степен и при
отсъствие на словесни или други стимули показва склонност към незабавно заспиване.
10.2.2. Словесният контакт е невъзможен. Не реагира, не се събужда. При силни болкови
стимули се събужда до ненапълно ясно съзнание.
10.2.3. Безсъзнание. Не реагира на никакви стимули и не се събужда.
11. Неволево хоризонтално или вертикално ритмично движение на очите (отчитат се
движенията на очната ябълка при максимално отклонение на очите, хориз./верт.):
11.1. Няма

11.2. Има

11.3. Времетраене ..........................................

12. Поведение:
12.1. Адекватно

12.2. Възбудено

12.3. Агресивно

12.4. Психомоторно потиснато

13. Словесен контакт:
13.1. Установява се:

а) активен

(б) пасивен

13.2. Не се установява
14. Употребени лекарствени продукти през последните 24 часа:
14.1. Не
14.2. Да:

а) какви ..................................................................................................
б) количество ........................................................................................
в) повод ..................................................................................................
г) с лекарско предписание

д) без лекарско предписание
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15. Заболявания:
15.1. Отрича

15.2. Диабет

15.3. Болести на обмяната

15.4. Черно-дробни

15.5. Епилепсия

15.6. Психични

15.7. Прекарани черепно-мозъчни травми или заболявания
15.8. Други ................................................................................................................................................
16. Телесна маса (кг) .........................................................
17. Тест за равновесие при прав стоеж със събрани ходила, прибрани към тялото ръце и
затворени очи:
17.1. Положителен (нарушено равновесие при затваряне на очите)
17.2. Отрицателен (запазва равновесие при затваряне на очите)
ІІ. Наркотични вещества или техни аналози или други средства, нарушаващи
способността за работа:
1. Обяснения на изследвания/та за употреба:
1.1. Отрича
1.2. Употребил/а
2. При съобщена употреба на наркотични вещества или техни аналози:
2.1. Вид ..................................... 2.2. Количество ....................................................................................
2.3. Дата и час ...............................................................
2.4. Повод ......................................................................
2.5. При употреба по повод на заболяване (вкл. лечение на зависимост):
2.5.1. име на медикамента ......................................................................................................................
2.5.2. с лекарско предписание:

а) Да

б) Не

2.5.3. от кого е предписан (име, месторабота)
....................................................................................................................................................................
2.5.4. от кога го употребява ....................................................................................................................
2.5.5. дневна доза .....................................................................................................................................
2.5.6. съпътстващ прием на други медикаменти ...................................................................................
От лицето .....................................................................................................................................
са взети следните проби: .........................................................................................................................
(за всяка взета проба (кръв/урина) се записва номерът на стикера, с който е запечатана.)
....................................................................................................................................................................
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....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Провел изследването: ..............................................................
……………………………………….
……………………………………….
(име, фамилия, длъжност и подпис)
Изследвано лице/свидетел: ....................................................
……………………………………….
……………………………………….
(име, фамилия, длъжност и подпис)
Медицинското изследване не се извърши по следните причини: ………………………….
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Провел изследването: ..............................................................
……………………………………….
……………………………………….
(име, фамилия, длъжност и подпис)
Изследвано лице/свидетел: ....................................................
……………………………………….
……………………………………….
(име, фамилия, длъжност и подпис)
Долуподписаният/ата ………………………………………………………………………..,
(име, презиме, фамилия)
отказва да се подложи на изследване.
....................................
(час, дата и подпис)
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Долуподписаният/ата:................................................................................................................,
с ЕГН ..............................................................., удостоверявам, че лицето отказва да подпише
изготвения протокол за медицинско изследване.
....................................
(час и дата)
Подпис на свидетеля: ...................................................

30

