На 04.07.2018 г. Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество /КПКОНПИ/ подписа договор № BG05SFOP001-2.006-0054-C01 за
изпълнение на проекта № BG05SFOP001-2.006-0054 „Повишаване на капацитета на
КПКОНПИ за предотвратяване и разкриване на корупционни престъпления от високопоставени
служители, управление и опазване на обезпечени активи и процедури за прозрачност и защита на
свидетели и податели на сигнали“ по процедура BG05SFOP001-2.006 за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос № 2 „Ефективно и професионално
управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“ – Оперативна програма „Добро
управление“ 2014 – 2020.
В рамките на проекта ще бъдат проведени 3 обучения за повишаване на специализираните
умения на служителите /органите/ на КПКОНПИ. Обученията ще касаят дейности свързани с:
- Разследването на корупционни престъпления, извършени от високопоставени служители;
- Обезпечаване на активи – управление и опазване;
- Защита и прозрачност;
Предвижда се да бъдат обучени общо 135 бр. служители от специализираната администрация на
КПКОНПИ, които ще получат сертификат за проведените обучения, както следва:
- В обучението на тема: “Разследване на корупционни престъпления, извършени от
високопоставени служители“ ще бъдат обучени 45 служители на Комисията, които извършват
дейности за противодействие на корупцията чрез събиране, анализиране и проверки на
сведения при и по повод информация за прояви на корупция на лица, заемащи висши
публични длъжности;
- В обучението на тема: „Обезпечени активи – управление и опазване“ ще бъдат обучени 45 бр.
служители на КПКОНПИ, като основната цел на това обучение е да са създаде необходимият
експертен капацитет за изпълнение на заложените в Глава дванадесета „Обезпечителни
мерки и отнемане в полза на държавата на незаконно придобитото имущество“ и Глава
тринадесета „Управление на имущество, върху което са наложени обезпечителни мерки.
Управление на отнетото имущество“ от Закона за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество.
- В обучението на тема: „Защита и прозрачност“ ще бъдат обучени 45 бр. служители на
Комисията, които имат преки отговорности свързани с разработването на системи за
проверки за почтеност, етични стандарти на поведение, мерки за превенция и
противодействие на корупцията и защита на свидетели и податели на сигнали.
Целта на проект „Повишаване на капацитета на КПКОНПИ за предотвратяване и разкриване на
корупционни престъпления от високопоставени служители, управление и опазване на обезпечени
активи и процедури за прозрачност и защита на свидетели и податели на сигнали“ е да се
подобрят специализираните знания и умения на служителите на КПКОНПИ за изпълнението на
функциите и правомощията им предоставени по силата на Закона за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
Срокът за изпълнение на проекта е 18 месеца
Общата стойност на проекта е 161 289 лв., като 85% се финансира от Европейския социален
фонд и 15% национално съфинансиране.
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