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Първа работна среща по проект
„Усъвършенстване на системата за
установяване на активи в България“
Комисията за отнемане на незаконно

Бари Дикинсън. Представители на КОНПИ,

придобито имущество (КОНПИ) проведе

както и на Държавна агенция „Национална

първа работна среща по проект

сигурност”, Националната агенция за

„Усъвършенстване на системата за

приходите, Министерство на вътрешните

установяване на активи в България“,

работи, Министерството на правосъдието,

съвместно с партньор по проекта - Съветът

Върховният касационен съд, Върховната

на Европа.

касационна

На 10 декември 2014 г. в хотел „Сентрал
парк“ се състоя работна среща на тема
„Потенциални проблеми и недостатъци в
системата за отнемане на активи“ с
участието на представителите от Съвета на
Европа - г-н Игор Небиваев и г-н Клайв
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прокуратура,

Специализираният наказателен съд,
Специализираната прокуратура, Софийски
г радс ки с ъд и Софи й с к а г р а д с к а
прокуратура представиха на другите
участници в срещата гледната точка на
своята институция и практиката, свързана
със системата за отнемане на активи.
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В детайли беше представена ролята на

развива и европейското законодателство в

правоприлагащите органи по отношение на

тази област, практиките, които се

проследяването и отнемането на

установяват в момента,следва да бъдат

незаконно придобито имущество, както и

обект на сходни дискусии, като същите са

виждането на Върховната касационна

от съществено значение за оценяване

прокуратура относно ефективността на

ефективността на мерките за отнемане на

мерките за отнемане на активи.

активи като ключов елемент от

Участниците в работната среща изразиха
своето задоволство от факта, че тази

противодействието на организираната
престъпност.

професионална дискусия започва в

Гражданската конфискация въвежда

момент, в който все още няма установена

инструментариум за борба с тежката и

практика по новия Закон за отнемане в

организирана престъпност, което се явява

полза на държавата на незаконно

ключов приоритет в правоохранителната

придобито имущество. Той беше приет

политика, както на национално ниво, така и

през май 2012 г. и първото искане за

в международен аспект. В тази връзка

обезпечение на имущество по него беше

представителите на поканените в срещата

внесено в съда в началото на 2014 г. Към

институции изразиха интерес и готовност

момента наложените обезпечения са

за участие в последващи дискусии по

приблизително тридесет на брой. По

темата.

наложените обезпечения в тримесечния
законов срок са внесени искове за
отнемане, по които предстои да бъде
произнесено първото окончателно съдебно
решение от съответните съдилища.

Комисия за отнемане на незаконно
придобито имущество
ул. „Г.С.Раковски“ № 112

По време на дискусията беше изразено

1000 София, България

становището, че тъй като с новият закон се

тел.: +359 2 923 43 33

въвежда

режима

„гражданска

конфискация“ и това е насоката, в която се
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