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УВОД
Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество е независим специализиран постоянно действащ държавен орган за
осъществяване на политиката по противодействие на корупцията и отнемане на незаконно
придобитото имущество. В съответствие с разпоредбите на Закона за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, КПКОНПИ изпълнява
своите функции и правомощия за постигане на целите на закона - ефективно
противодействие на корупцията, създаване на гаранции, че лицата, заемащи висши публични
длъжности, изпълняват правомощията или задълженията си честно и почтено при спазване
на Конституцията и законите, предотвратяване на възможностите за незаконно придобиване
на имущество и за разпореждане с него.
Настоящият доклад е изготвен в изпълнение на чл. 18 от ЗПКОНПИ и представя
дейността на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество през 2021 г. Представени са в обобщен вид резултатите от работата
на Комисията и нейната администрация по основните направления на дейност, отчетено е
изпълнението на национални приоритети и ангажименти на международно ниво,
представени са и статистическите данни в сравнителен план, с анализ и съпоставка за
тригодишен период. Очертани са приоритетите за следващ период.
Отчетените резултати в дейността на КПКОНПИ отразяват ключовите развития през
годината по отношение на превенцията и противодействието на корупцията, конфликта на
интереси, приемането, проверката и анализа на декларациите за имущество и интереси на
лицата по чл. 6 от закона, отнемането и управлението на незаконно придобито имущество.
Същевременно, докладът предоставя информация и по отношение на финансово-стопанската
и административна дейност на Комисията, проведените заседания и приетите решения,
осъщественото международно сътрудничество и партньорски взаимодействия на
КПКОНПИ, както и изпълнението на препоръки от Доклада на Европейската комисия
относно върховенството на закона за 2020 г. и на мерките в плана, одобрен от Министерския
съвет с Решение № 806/06.11.2020 г. Представена е информация и по отношение на
изпълнението на приетата през отчетния период Национална стратегия за превенция и
противодействие на корупцията 2021 - 2027 г. и на Пътната карта към нея.
В допълнение, докладът съдържа информация относно предприетите от КПКОНПИ
инициативи за укрепване на капацитета на институцията, повишаване на прозрачността и
отчетността в работата, утвърждаване на принципите на електронното управление,
повишаване на интегритета на служителите и засилване на взаимодействието и
сътрудничеството между институциите.
Докладът за дейността през 2021 г. е приет с решение на Комисията по протокол №
1038/21.02.2022 г., за представяне в Народното събрание и за предоставяне на президента и
на Министерския съвет, както и за публикуване на интернет-страницата на КПКОНПИ.
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През 2021 г. Комисията работи в пълен състав. Председателят Сотир Цацаров е
избран с решение на Народното събрание, прието на 11.12.2019 г. 1, а заместникпредседателят Антон Славчев и членовете Антоанета Георгиева-Цонкова, Пламен Йоцов и
Силвия Къдрева – с решения, приети на 26.04.2018 г.2 През отчетния период действа заповед
№ РД-06-182/09.03.2021 г., с която председателят, на основание чл. 14, ал. 2 от ЗПКОНПИ, е
разпределил организацията на дейността по отделни ресори, както следва:
- Антон Славчев, заместник-председател на КПКОНПИ: дирекция „Противодействие
на корупцията“ и дирекция „Конфликт на интереси“;
- Антоанета Георгиева – Цонкова, член на КПКОНПИ: дирекция „Координация и
контрол“, дирекция „Управление на обезпеченото имущество“ и териториалните дирекции в
Бургас, Варна, Велико Търново, Пловдив и София.
- Силвия Къдрева, член на КПКОНПИ: дирекция „Публичен регистър“;
- Пламен Йоцов, член на КПКОНПИ: дирекция „Превенция на корупцията“.
С протокол № 941 от 08.04.2020 г. са приети Вътрешни правила за провеждане на
заседания на КПКОНПИ, в сила от 27.04.2020 г. Съгласно Правилата (чл. 4, ал. 1 и ал. 2)
Комисията заседава веднъж седмично в предварително определен ден от работната седмица,
като в неотложни случаи заседанията могат да се насрочват по-често и при различен график.
Заседанията са присъствени, но по изключение или при извънредни ситуации (каквато е
обявяването на извънредна епидемична обстановка в страната), те могат да бъдат
провеждани и с отдалечен достъп. През 2021 г. всички заседания на КПКОНПИ са
провеждани посредством видеоконферентна връзка (използвана е платформата Cisco Webex).
През 2021 г. Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество е провела общо 50 заседания. За този период са приети общо 8 187
решения по изготвени от служителите проекти и становища в седем основни направления:








Конфликт на интереси
Отнемане на незаконно придобито имущество
Противодействие на корупцията
Превенция на корупцията
Публичен регистър
Управление на обезпеченото имущество
Организация на работата на КПКОНПИ

Конкретните данни за броя3 на приетите решения по всяко от направленията на
дейност са, както следва:

1

Обн. ДВ бр. 99 от 17 декември 2019 г.
Обн. ДВ бр. 37 от 04 май 2018 г.
3
Броят на решенията на Комисията по направленията „конфликт на интереси“, „отнемане на незаконно
придобито имущество“, „противодействие на корупцията“ и др. включва всички видове решения по дадено
производство, в т.ч. решения за образуване и решения за продължаване на срока.
2
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Брой на приетите от КПКОНПИ решения за 2021 г.
По направления
„Конфликт на интереси“
„Отнемане на незаконно придобито имущество“
„Противодействие на корупцията“
„Превенция на корупцията“
„Публичен регистър“
„Управление на обезпеченото имущество“
„Организация на работата в КПКОНПИ“
Общо:

Брой приети решения
340
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Организация на работата
Управление на обезпеченото имущество
Публичен регистър
Превенция на корупцията
Противодействие на корупцията
Отнемане на незаконно придобито имущество
Конфликт на интереси
Фиг. 1. Сравнение на броя на приетите решения на Комисията по основни направления

Решения на КПКОНПИ за 2021 г.
Отнемане на
незаконно
придобито
имущество
67.04%

Конфликт на
интереси
4.48%
Противодействи
е
на корупцията
8.51%
Превенция на
корупцията
0.71%

Организация
на работата
2.01%

УОИ
0.12%

Публичен
регистър
17.13%

Фиг. 2. Сравнение на броя на приетите решения на Комисията по основни направления в проценти

През отчетния период отново най-висок е делът на решенията с предмет установяване
и отнемане на незаконно придобито имущество (67.04%, при 64.60% за 2020 ), следвани от
решенията, свързани с правомощията на дирекция „Публичен регистър“ (17.13%) и дирекция
„Противодействие на корупцията“ (8.51%).
II. ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА
Съгласно чл. 17 ал. 1 от ЗПКОНПИ, Народното събрание осъществява контрол върху
дейността на Комисията. В изпълнение на изискванията на чл. 18 от закона, годишният
доклад за дейността през 2020 г. е внесен в Парламента на 08.02.2021 г. След заседание на
ресорната Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика,
проведено на 11.02.2021 г. с участието на членовете на КПКОНПИ, докладът е приет с
решение на 44-то Народното събрание от 25.02.2021 г. Поради динамиката в политическата
обстановка и липсата на ресорна комисия в мандатите на 45-то Народно събрание и 46-то
Народно събрание, други форми на парламентарен контрол през отчетния период не са
осъществявани.

III. ПРЕВЕНЦИЯ НА КОРУПЦИЯТА
Превенцията на корупцията, като едно от основните направления в дейността на
КПКОНПИ, се осъществява от специализираната дирекция, която съгласно Глава четвърта
от закона събира, обобщава и анализира информация за националните антикорупционни
политики и мерки; извършва анализи, разработва и предлага мерки за превенция и
противодействие на корупцията и координира прилагането им; осъществява дейности за
разпространение на информацията, свързана с противодействието на корупцията,
включително антикорупционните политики и мерки.
1. Събиране, обобщаване и анализиране на информация за националните
антикорупционни политики и мерки
Анализът на съответствието на антикорупционните планове за 2021 г. на
първостепенни и второстепенни разпоредители с бюджет с изискванията на Насоките за
съставяне на антикорупционни планове (Насоките), приети от Националния съвет по
антикорупционни политики (НСАП), се извършва за четвърта поредна година от дирекция
„Превенция на корупцията“ в изпълнение на задълженията на Комисията, регламентирани в
чл. 30, т. 1 от ЗПКОНПИ за събиране, обобщаване и анализиране на информация за
националните антикорупционни политики и мерки.
В извършения анализ за 2021 г. на 32 антикорупционни плана на първостепенни и
второстепенни разпоредители с бюджет се констатира, че се затвърждава постигнатият
напредък в дейността по разработването на антикорупционните планове. В
антикорупционните планове за 2021 г. са планирани общо 666 мерки, от които 580 мерки
съответстват, а 86 мерки не съответстват на изискванията на чл. 4, ал. 1 и чл. 5 от Насоките.
За сравнение през 2020 г. от общо анализирани 561 мерки, 399 мерки съответстват и 162
мерки не съответстват. През 2019 г. от общо 749 мерки, 679 мерки съответстват, 64 не
съответстват и за 6 мерки е установена невъзможност за преценка на съответствието с
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изискванията на Насоките. Анализът отчита и извършените изменения и допълнения на
Насоките, приети от НСАП. Промените са във връзка с направените предложения на
КПКОНПИ в изготвените през 2018 г., 2019 г. и 2020 г. анализи на антикорупционните
планове и на отчетите за тяхното изпълнение. Ключовата промяна в дейността по изготвяне
на антикорупционни планове е свързана с изискването за посочване на конкретно
идентифицирания корупционен риск в съответната сфера. В тази връзка се установи, че
значителната част от ведомствата са посочили конкретни рискове за всяка планирана мярка,
като същевременно се наблюдава различен подход и практики при тяхното попълване. На
заложените от ведомствата общо 559 риска се извърши анализ с цел обобщаване,
синтезиране и групиране на рисковете по сфери. В анализа се констатират най-много
конкретно идентифицирани корупционни рискове в първите две сфери от плановете, а
именно в сфера „Управление, разпореждане или разходване на бюджетни средства и активи,
вкл. обществени поръчки“ - 96 риска и в сфера „Извършване на контролни дейности“, към
която са съотнесени общо 148 риска. В анализа на съответствието са направени констатации
за всяка отделна административна структура. С цел продължаващо надграждане на
дейността е отправено предложение констатираните недостатъци да бъдат съобразени и
отчетени от ангажираните ведомства при разработването на следващите антикорупционни
планове.
В изпълнение на правомощията на КПКОНПИ по чл. 31, т. 1 и т. 2, вр. чл. 30, т. 1 от
ЗПКОНПИ за събиране, обобщаване и анализиране на информация за националните
антикорупционни политики и мерки, наблюдение и периодична оценка на приложението на
антикорупционните мерки, в т.ч. и по сектори, дирекцията извърши за трета поредна година
анализ на отчетите за изпълнение на антикорупционните планове за 2020 г. на
първостепенни и второстепенни разпоредители с бюджет. Проследено е изпълнението на
планираните от ведомствата 611 антикорупционни мерки. За сравнение през 2019 г. и 2018 г.
обект на анализ са съответно 595 и 783 планирани мерки. В извършения Анализ на отчетите
за изпълнение на антикорупционните планове са направени констатации за всяка отделна
административна структура. Въз основа на анализа се констатира, че планирането и
отчитането на мерките е възможно да бъде подобрено на всеки един от етапите на тяхното
разработване, прилагане и отчитане ефективността от действието на всяка мярка. Установен
е положителен ефект, като са изведени мерки, които могат да бъдат определени като нови
добри практики и да бъдат взаимствани от останалите ведомства, след преценка за тяхната
необходимост и допустимост. Направени са предложения за подобряване на дейността,
свързани с определянето на мерки за намаляване на рисковете и за предотвратяване на нови
рискове, както и при отчитане изпълнението на мерките. Отправена е препоръка и за
стриктно спазване на изискванията за публичност съгласно Насоките за съставяне на
антикорупционни планове.
Анализът на антикорупционните планове на първостепенни и второстепенни
разпоредители с бюджет за 2021 г. и Анализът на отчетите за изпълнение на
антикорупционните планове на първостепенни и второстепенни разпоредители с бюджет за
2020 г. са изпратени на Националния съвет по антикорупционни политики към
Министерския съвет и са публикувани на интернет страницата на Комисията.

8

Съгласно правомощията на Комисията да разработва и отправя предложения за
изменение на законодателството с антикорупционна насоченост, през 2021 г. дирекцията
извърши анализ на Наредба № Н-32 от 16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка
на техническата изправност на пътните превозни средства, с цел установяване на индикации
за корупционни рискове и предложения за антикорупционни мерки. С оглед на установените
в хода на анализа индикации за корупционни рискове и на основание чл. 32, ал. 1, т. 7 от
ЗПКОНПИ, е прието решение на КПКОНПИ, с което се предлага на министъра на
транспорта, информационните технологии и съобщенията да бъде обсъдена възможността за
изменение и допълнение на Наредбата, в следните насоки: да отпадне въвеждането на новите
стикери (т.нар. „екостикери“); да се отчете възможността за използване на вече изградените
системи за автоматично разпознаване на регистрационните номера, както и съществуващите
решения в областта на информационните технологии, за да се сведат до минимум
публичните разходи и разходите на собствениците на МПС, като така се избегне и
дублирането на системи. Предложенията на Комисията не бяха възприети от министъра на
транспорта, информационните технологии и съобщенията, но намериха обществена
подкрепа и широк отзвук в публичното пространство.
В изпълнение на правомощията на Комисията по чл. 32, ал. 1, т. 1, предл. първо от
ЗПКОНПИ, в хода на съгласувателната процедура са анализирани всички постъпили 514
законопроекта, изготвени от органите на изпълнителната власт. След извършен анализ на
постъпилите законопроекти, в 4 от тях, са установени недостатъци на правните норми, които
могат да генерират корупционен риск, като са направени 9 предложения за редакция на
текстовете. От предложените антикорупционни мерки 5 са напълно възприети и въведени от
компетентните органи. Комисията е информирана от вносителите на законопроектите, че 2
от направените предложения не са приети. По отношение на останалите 2 предложения, към
края на отчетния период не е постъпила информация и същите са в процес на проследяване.
Анализираните законопроекти, по отношение на които през 2021 г. са установени
индикации за корупционен риск, направените предложения за антикорупционни мерки,
както и броя на приетите и неприетите от компетентните органи мерки са посочени в
таблицата по-долу.

№

1.

4

Наименование на
законопроект за
съгласуване
ЗИД на Закон за
пътищата

Брой
предложения,
направени от
КПКОНПИ

Брой приети
предложения

Брой неприети
предложения

2

2

0

Броят на съгласуваните законопроекти за съответната година е в зависимост от изготвените от
органите на изпълнителната власт и постъпили в КПКОНПИ законопроекти.
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2.

ЗИД на Закона за
дейността на
колективните
инвестиционни
схеми и на други
предприятия за
колективно
инвестиране

4

2

2

3.

Проект на Закон за
покритите облигации
- второ съгласуване

1

1

0

4.

ЗИД на Закона за
авторското право и
сродните му права

2

очаква се информация

Общо 9

Общо 5

Общо 2

В сравнителен план, в периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2021 г., Комисията е
съгласувала общо 209 законопроекта, изготвени от органите на изпълнителната власт. В
процентно съотношение направените предложения от КПКОНПИ за антикорупционните
мерки, спрямо приетите от компетентните органи, са следните:
2019 г. – съгласувани са общо 79 законопроекта, по отношение на които са направени
34 предложения, от които са приети 16 (или 47%);
2020 г. – съгласувани са общо 79 законопроекта, по отношение на които са направени
48 предложения, от които са приети 32 (или 67%);
2021 г. – съгласувани са общо 51 законопроекта, по отношение на които са направени
9 предложения, от които са приети 5 (или 56%).
Графиката по-долу (фиг. 3) илюстрира в процентно съотношение броя на приетите
антикорупционни предложения, дадени в хода на съгласувателната процедура.

ПРИЕТИ антикорупционни предложения
в хода на съгласувателната процедура

47 %

56 %

2019 г.
2020 г.
67 %

Фиг. 3. Законопроекти, за периода 2019 г.-2021 г.

2021 г.

Дирекция „Превенция на корупцията“ своевременно актуализира данните в
електронния публичен регистър, достъпен от 2021 г. на интернет страницата на Комисията. В
регистъра се вписват преминалите през съгласувателна процедура законопроекти,
отправените от Комисията предложения за антикорупционни мерки и приетите/неприети
мерки от компетентните органи.
Изготвен е четвърти по ред Доклад за последващия анализ на въздействието на
закони, преминали съгласувателна процедура по ЗПКОНПИ5. В хода на аналитичната
дейност се констатира, че в значителна част от случаите заложените цели в мотивите на
законопроектите са постигнати, а обществените отношения са претърпели положителни
промени. В доклада за последващия анализ на въздействието през 2021 г. са анализирани 4
законопроекта, подлежащи на оценка на въздействието, с приети от законодателя 5
предложения по отношение на корупционен риск. За сравнение, през 2020 г. са анализирани
12 законопроекта, с приети от законодателя 25 предложения, а през 2019 г. са анализирани 4
законопроекта, с приети от законодателя 7 предложения. Докладът за последващия анализ на
въздействието за 2021 г. е публикуван на интернет страницата на Комисията и е изпратен на
вносителите на законопроектите и на съответните заинтересовани страни.
Пример за положителна промяна са направените антикорупционни предложения в
проекта на Закон за изменение и допълнение на Данъчно – осигурителния процесуален
кодекс (Решение № 26–ДППК от 24.04.2019 г.). Предложенията на КПКОНПИ - да се уредят
правила за избор на компетентни и подходящи лица, които да бъдат включени в списъка от
независимите експерти, поддържан от ЕК и да се регламентират конкретни изисквания, на
които трябва да отговарят независимите експерти от гледна точка на професионален опит,
ценз, квалификация и други качества са приети от вносителя на законопроекта. В резултат, в
чл. 134и от ДОПК е създадена нова алинея 2, с която се предвиждат изисквания към лицата,
които могат да бъдат определени за включване в списъка на независимите експерти,
поддържан от ЕК. От извършения анализ на измененията в ДОПК и получените отговори от
заинтересованите страни, се налага извода, че възприетото антикорупционно предложение от
страна на законодателя, предоставено в хода на съгласувателната процедура от КПКОНПИ,
има положителен ефект и предотвратява възможностите за корупционно поведение.
3. Сътрудничество и взаимодействие
В началото на 2021 г. се съгласува проекта на Решение № 235 на Министерския съвет
от 19.03.2021 г. за приемане на Анализ на изпълнението на Националната стратегия за
превенция и противодействие на корупцията (2015 – 2020 г.) и за приемане на Национална
стратегия за превенция и противодействие на корупцията (2021 – 2027 г.) и Пътна карта за
изпълнение на Национална стратегия за превенция и противодействие на корупцията (2021 –
2027 г.).
През 2021 г. дирекция „Превенция на корупцията“ взе участие със свои представители
в междуведомствена работна група във връзка със започналата процедура за Оценката на
България от Петия оценителен кръг на Комитета на експертите за оценка на мерките срещу
изпирането на пари (MONEYVAL), чрез организиране и извършване на всички необходими
действия във връзка с тази оценка. Служители на дирекцията участваха и в работни срещи по
5

Последващ анализ на въздействието се извършва на приетите законодателни актове, които са преминали през
съгласувателна процедура, влезли са в сила и са действали в срок не по-малък от 12 месеца преди 31.12. на
годината, за която се извършва анализа
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време на посещението на място през месец септември на оценителния екип на Комитета
MONEYVAL към Съвета на Европа.
През месец май и месец октомври 2021 г. представители на дирекцията участваха в
работни срещи с оценителния екип на Организацията за икономическо сътрудничество и
развитие (OECD) във връзка с процедурата за проверка на България по фаза 4 от
мониторинга по прилагането на „Конвенцията за борба с подкупването на чужди
длъжностни лица в международните търговски сделки“. Продължи и сътрудничеството с
Работна група „Превенция“ на Конвенцията на ООН срещу корупцията (UNCAC), с
Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) и др.

IV. ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР
Дирекция „Публичен регистър” осъществява дейности по осигуряване на публичност
на имуществото, доходите и интересите на лицата, заемащи висши длъжности в обхвата на
чл. 6, ал. 1 от ЗПКОНПИ, включително техните съпрузи, лицата, с които се намират във
фактическо съжителство на съпружески начала и ненавършилите пълнолетие деца.
Правомощията на дирекцията включват и извършването на проверка и анализ на това
имущество. Подаването и публикуването на декларации за имущество и интереси е сред найефективните средства за противодействие на корупцията, публичен контрол и повишаване на
общественото доверие в институциите. Лицата, заемащи висши публични длъжности,
подават пред Комисията декларации, както следва:
 при встъпване в длъжност;
 ежегодно, за предходната календарна година;
 при освобождаване от длъжност;
 една година след освобождаване от длъжност и при промяна в декларираните
обстоятелства в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно
погасяване на задължения и кредити.
1. Система за деклариране
В началото на отчетния период задължените лица по смисъла на чл. 6 ал. 1 от
ЗПКОНПИ са били 9460, а в края – 10 867, или с 1401 повече към 31 декември 2021 г.
През 2021 г. успешно е проведена кампанията по приемане и обработване на
декларации за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 и 4 ЗПКОНПИ на:
- ежегодните декларации за имущество и интереси за 2020 г. на задължените лица по
чл. 6, ал. 1 ЗПКОНПИ;
- ежегодните и финалните декларации за имущество и интереси на народните
представители от 44-то Народно събрание;
- ежегодните и финалните декларации за имущество и интереси на състава на
редовното (в оставка) правителство;
- встъпителните и финалните декларации на народните представители от 45-то Народно
събрание;
- встъпителните и финалните декларации за имущество и интереси на народните
представители от 46-то Народно събрание;

- встъпителните и финални декларации за имущество и интереси на съставите на
служебни правителства, назначени през 2021 г.;
- встъпителните декларации за имущество и интереси на народните представители от
47-то Народно събрание;
- встъпителните декларации за имущество и интереси на състава на Министерски съвет,
избран на 13.12.2021 г.;
- ежегодните, финалните и встъпителните декларации за имущество и интереси на
областните и заместник-областните управители, членовете на ЦИК, както и на множество
други държавни органи от обхвата на чл. 6 ал. 1 от ЗПКОНПИ.
Фиг. 4 илюстрира сравнението на приети и обработени в дирекция „Публичен
регистър“ декларации за имущество и интереси за период от три години. Значително повисокият им брой през 2021 г. се дължи на проведените парламентарни избори за 45-то, 46то и 47-мо Народно събрание, както и на назначените през годината служебни правителства,
което е в пряка връзка с последвали промени на лицата, задължени да подават декларации.
12430
9834
6303

2019

2020

2021

Фиг. 4. Приети и обработени декларации за имущество и интереси за периода 2019-2021 г.

Приетите и обработени от дирекция „Публичен регистър” декларации за имущество и
интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 и 4, подадени пред Комисията от лицата по чл. 6, ал. 1 от
ЗПКОНПИ за 2021 г. са общо 12 430, като разпределението по техния вид е представено на
Фиг. 5. От сравнителната графика е видно, че през 2021 г. са приети и обработени двойно
повече декларации от предходната 2020 г. Най-големият дял е този на подадените ежегодни
декларации – почти 70%. Встъпителните и финалните декларации представляват почти 1⁄3 от
всички подадени през 2021 г. декларации, което е свързано и с многобройните персонални
промени, както в органите на законодателната, така и в тези на изпълнителната власт.
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1759 бр.
встъпителни;
14.15%

1656 бр.
финални;
13.32%

8641 бр.
ежегодни;
69.52%

374 бр. втори
финални;
3.01%

Фиг. 5. Приети и обработени декларации през 2021 г.

Подадените през 2021 г. декларации за промяна в декларирани обстоятелства в
декларацията по т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно
погасяване на задължения и кредити по чл. 35, ал. 1, т. 4 ЗПКОНПИ са 209.
Сравнението на броя на неподадени и подадени извън установения срок декларации за
същия период е представено на Фиг. 6. По-големият техен брой за 2021 г. е обусловен, както
от факта, че общият брой на задължените лица през 2021 г. е значително по-голям от
предходните две години, така и от това, че поради изборния процес, са настъпили и свързани
с него персонални промени. В дирекция „Публичен регистър“ е обработена информация за
общо 883 лица, заемащи висши публични длъжности, които през годината не са подали или
са подали извън законоустановения срок съответната декларация.
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Фиг. 6. Неподадени и подадени извън установения срок декларации за имущество и
интереси за периода 2019 г. – 2021 г.

Подадени декларации извън законоустановения срок през 2021 г. са:
- по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – 952.
- по чл. 35, ал. 1, т. 4 от ЗПКОНПИ – 13.
Осъществена е организация за осигуряването на достъпа до данните от електронните
публични регистри по чл. 169, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ, като за отчетния период са
извършени общо три публикации: публикуване към края на годината за 2020 г., извършено
на 07.04.2021 г.; публикуване на декларациите за имущество и интереси към 17 август 2021

г., извършено на 17.08.2021 г. и публикуване на декларациите за имущество и интереси на
народните представители от 44-то, 45- то и 46-то Народно събрание, извършено на
30.11.2021 г.
Достъпът до всички декларации е осигурен чрез „Регистър на лица, заемащи висши
публични длъжности”, публикуван на интернет-страницата на КПКОНПИ.
2. Проверка и анализ на декларациите
Приключила е проверката на 858 встъпителни, финални и втори финални декларации
за имущество и интереси, подадени за периода 01.01.2020 г. – 12.11.2020 г., като проверените
декларации са, както следва:
- встъпителни - 336;
- финални и втори финални - 522.
В резултат на приключилата проверка са изготвени 59 доклада за несъответствие,
което представлява приблизително дял от 6.9% от подадените през 2020 г. встъпителни,
финални и втори финални декларации от задължени лица.
Съгласно чл. 46, ал. 1 от ЗПКОНПИ, в петдневен срок след установяването на
несъответствията, са изготвени 59 уведомителни писма до лицата, за които проверката е
приключила с доклад за несъответствие. Несъответствия са установени при следните
категории задължени лица по чл. 6, ал. 1 ЗПКОНПИ:
- 10 лица - по т. 32;
- 6 лица - по т. 36;
- 5 лица - по т. 37;
- 4 лица - по т. 23;
- 3 лица - по т. 21, т. 22, т. 26, т. 40 и т. 44;
- по 2 лица – по т. 12, т. 13, т. 18, т. 28, , т. 30, т. 41 и т. 42;
- по 1 лице - по т. 2, т. 4, т. 9, т. 27, т. 31, т. 38, т. 43, т. 46 и т. 47.
Извършени са проверки на декларациите на общо 4 421 задължени лица, подали
декларации през 2021 г., от които 3 421 лица, подали ежегодни декларации през 2021 г. и
1 000 лица, подали през 2021 г. встъпителни, финални и втори финални декларации.
Предстои да бъдат изготвени доклади за съответствие или несъответствие по
извършените проверки на декларациите, подадени през 2021 г., след което съгласно чл. 46,
ал. 1 от ЗПКОНПИ, в петдневен срок след установяването на несъответствията, следва да
бъдат изготвени и уведомителни писма до лицата, за които проверката е приключила с
доклад за несъответствие.
3. Административнонаказателна дейност. Прилагане на чл. 108, ал. 6 от
ЗПКОНПИ
По случаите, при които лица, заемащи висши публични длъжности, които не са
подали или са подали извън законоустановения срок съответната декларация (883) е
извършена необходимата проверка за причините за неподаване или неспазване от тяхна
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страна на срока, като съобразно резултата от проверките са предприети съответните
законови действия.
През 2021 г. са съставени общо 679 акта за установяване на административни
нарушения по чл. 173 от ЗПКОНПИ на лица, заемащи висши публични длъжности, които не
са подали или са подали извън законоустановения срок съответната декларация. Изготвени
са 445 докладни записки за изпращане на цялата административнонаказателна преписка за
произнасяне от председателя на КПКОНПИ, като административнонаказващ орган.
Фиг. 7 илюстрира броя на съставените актове за установяване на административни
нарушения по реда на ЗАНН от служители на дирекция „Публичен регистър“ за период от
три години. Повишеният брой на актовете през 2021 г., в сравнение с предходните две
години, е свързан, както с повечето задължени лица през отчетната година, така и със
значително повишения административен капацитет на дирекцията, в резултат на създадения
нов отдел „Административнонаказателна дейност и контрол“ в нея.
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Фиг. 7. Съставени актове за установяване на административно нарушение за
периода 2019-2021 г.

През 2021 г. са изготвени и докладвани на Комисията общо 1514 предложения по чл.
108, ал. 6 от ЗПКОНПИ, за приемане на решения за извършване или отказ от извършване на
проверка по реда на Глава десета от ЗПКОНПИ за неподадените в срок декларации лица,
както следва:
- 533 предложения, докладвани на Комисията за приемане на решение за извършване
или отказ от извършване на проверка по реда на Глава десета от ЗПКОНПИ за неподадените
в срок декларации по чл. 35, ал. 1, от ЗПКОНПИ от публикацията на интернет страницата на
КПКОНПИ към 02 март 2020 г.;
- 215 предложения, докладвани на Комисията за приемане на решение за извършване
или отказ от извършване на проверка по реда на Глава десета от ЗПКОНПИ за неподадените
в срок декларации по чл. 35, ал. 1, от ЗПКОНПИ от публикацията на интернет страницата на
Комисията към 31 юли 2020 г.;
- 100 предложения, докладвани на Комисията за приемане на решение за извършване
или отказ от извършване на проверка по реда на Глава десета от ЗПКОНПИ за неподадените
в срок декларации по чл. 35, ал. 1, от ЗПКОНПИ от публикацията на интернет страницата на
Комисията към 07 април 2021 г.;

- 666 предложения, докладвани на Комисията за приемане на решение за извършване
или отказ от извършване на проверка по реда на Глава десета от ЗПКОНПИ за неподадените
в срок декларации по чл. 35, ал. 1, от ЗПКОНПИ от публикацията на интернет страницата на
Комисията към 17 август 2021 г.
Разпределението на изготвените предложения, докладвани на заседания на
КПКОНПИ за приемане на решения по чл. 108, ал. 6 от закона по публикации на интернет
страницата на Комисията е представено на фиг. 8.
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Фиг. 8. Разпределение по публикации на интернет страницата на Комисията
на изготвените предложения, проекти на решения

4. Други дейности
През 2021 г. Комисията за първи път прие Указания за попълване и подаване на
декларациите за имущество и интереси по ЗПКОНПИ. Целта е задължените лица да бъдат
улеснени максимално при попълване на данните в образците – таблични форми, чието
съдържание се определя от закона.
В Указанията се съдържа информация относно:
- задължените лица;
- видовете декларации и срокове за подаване;
- попълването на декларации;
- подаването на декларации;
- последиците от неподаване на декларациите в законовия срок.
По отношение на самото попълване на декларациите за имущество и интереси
указанията предоставят, както техническа информация (предварителна настройка на
компютъра, работа с образеца на декларация, контрол и запис на данните, отпечатване – в
приложение), така и информация по същество - за необходимото съдържание на съответните
раздели, таблици и елементи от тях.
Предвид това, че най-големият дял от лицата, заемащи висши публични длъжности,
които не подават навреме или въобще не подават декларации за имущество и интереси по чл.
35, ал. 1, т. 2 и 4 са задължените лица по чл. 6, ал. 1, т. 32 ЗПКОНПИ - кметове и заместниккметове на общини, председатели на общинските съвети и общински съветници, както и че
при връчване на актовете на установяване на административни нарушения, най-честите
обяснения на нарушителите са свързани с недобро познаване на законовите норми, по
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предложение на дирекция „Публичен регистър“, съвместно с дирекция „Превенция на
корупцията“ е разработена информационна брошура с превантивна насоченост към тази
категория задължени лица. В брошурата са представени, както задълженията по ЗПКОНПИ
за тези лица и правните последици от неизпълнението им, така и полезна практическа
информация, свързана с декларирането на имущество и интереси. Разработената
информационна брошура е изпратена до председателя на Управителния съвет на Националното
сдружение на общините, за да бъде предоставена на всички членове на сдружението.
Изпратена е и до председателя на Управителния съвет на Националната асоциация на
председателите на общински съвети.

V. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ
Съгласно чл. 13, ал. 1 т. 3 от ЗПКОНПИ, Комисията установява конфликт на интереси
на лица, заемащи висши публични длъжности. Дейността на дирекция „Конфликт на
интереси“ е съсредоточена основно в извършването на проверки с такъв предмет, чрез
събиране, обработка и анализ на документи и доказателства, изготвяне на съответни проекти
на решения; осъществяване на процесуално представителство по дела, касаещи конфликт на
интереси и по издадени наказателни постановления за нарушения по чл.175 от ЗПКОНПИ;
изготвяне на становища по искания на заинтересовани лица по приложението на закона, в
частта му относно конфликта на интереси, както и водене и поддържане на регистри.
1. Дейност по установяване наличието или липсата на конфликт на интереси
За периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. в дирекция „Конфликт на интереси“ е
извършена проверка по общо 255 сигнала. От тях 247 са сигнали по смисъла на чл. 47, ал. 1,
т. 1 от ЗПКОНПИ – подадени от физически лица, от представители на органите на
изпълнителната власт – централна и местна, и от представители на съдебната власт; 2 са
сигнали по смисъла на чл. 47, ал. 1, т. 2 – публикации в средствата за масово осведомяване и
6 са по приети от Комисията решения за образуване на производства за конфликт на
интереси въз основа на проверки, извършени от дирекция „Противодействие на корупцията“.
През отчетния период дирекцията е извършила проверка на допустимостта по общо 249
сигнала, в резултат на което Комисията е приела решения за образуване на производства за
конфликт на интереси по общо 90 сигнала, а по 122 сигнала не са били налице основания за
образуване на производство за конфликт на интереси. По отношение на 25 сигнала, касаещи
предмет и лица, за които вече е имало образувано производство КПКОНПИ е приела
протоколни решения за обединяване/приобщаване към вече образувани производства.
Сигналите, които не са от компетентността на КПКОНПИ, са препращани на съответните
компетентни органи, при спазване изискването на чл. 49, ал. 1, т. 1 от закона.
В сравнителен план, през 2019 г. дирекцията е извършила проверки за наличието или
липсата на конфликт на интереси по общо 166 сигнала, през 2020 г. – по 242 сигнала.
Наблюдава се ръст на получените и отработени от дирекцията сигнали, в сравнение с
предходните две години - 2019 г. и с 2020 година (Фиг. 9).
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Фиг. 9. Получени и обработени сигнали в дирекция „Конфликт на интереси“ за периода
2019 г. – 2021 г.

През 2021 г., по предложения/проекти на дирекция „Конфликт на интереси“,
Комисията е приела общо 340 решения, в това число:
-

-

212 решения във фазата по допустимостта, от които 90 решения за образуване на
производства за конфликт на интереси, съответно 122 решения - за липса на
основания за образуване на производство за конфликт на интереси;
104 решения по същество, от които 22 решения, с които се установява конфликт на
интереси и 82 решения – с които не се установява конфликт на интереси;
3 решения, с които се прекратява производството;
8 решения за извършване на проверка по чл. 13 от ЗПКОНПИ;
13 решения за образуване на производство за отнемане на незаконно придобито
имущество.

За сравнение, през 2019 г. дирекцията е изготвила проекти и Комисията е приела общо
162 решения по същество, от които: 14 решения, с които се установява конфликт на
интереси; 87 решения, с които не се установява конфликт на интереси и 61 решения, с които
се прекратява производството. През 2020 г. дирекцията е изготвила проекти и Комисията е
приела общо 122 решения по същество, от които: 30 решения, с които се установява
конфликт на интереси; 92 решения, с които не се установява конфликт на интереси и 9
решения, с които се прекратява производството.
В резултат на проверката по допустимостта на сигналите значително е намалял броят
на решенията за прекратяване на производството, в сравнение с предходните две години
(през 2019 - 61, през 2020 г. са общо 9, а през 2021 г. - 3).
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Фиг. 10. Решения в производства за конфликт на интереси за периода 2019г.-2021 г.

На основание чл. 108, ал. 6 от ЗПКОНПИ през 2021 г. дирекцията е изготвила и
Комисията е приела 13 решения за образуване на проверка за отнемане на незаконно
придобито имущество въз основа на влезли в сила решения за установен конфликт на
интереси.
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Фиг. 11. Решения, свързани с образуване на проверка за отнемане на незаконно придобито
имущество

2. Административнонаказателна дейност
С оглед на вменените по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество административнонаказателни функции, свързани с
установените от Комисията нарушения, съставляващи конфликт на интереси, през 2021 г.
Комисията е наложила глоби и постановила отнемания по чл. 81 от ЗПКОНПИ в общ размер
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Фиг. 12. Наложени глоби и отнемания по чл. 81 от ЗПКОНПИ за периода 2019г.-2021 г.

3. Процесуално представителство
През отчетния период са образувани общо 19 административни дела по жалби срещу
решения, с които е установен конфликт на интереси. Процесуалното представителство по тях
се осъществява от дирекция „Конфликт на интереси“. Отделно от това, през годината
дирекцията е осъществила представителство и по още 28 дела, образувани в предходни
години (общо 47 дела). За сравнение през 2019 г. Комисията е представлявана от юристи от
дирекция „Конфликт на интереси“ по 32 дела, а през 2020г. по 46 дела (фиг. 13).
През 2021 г. с окончателен акт на Върховния административен съд са потвърдени
общо 16 решения на Комисията, с които е установен конфликт на интереси. Отменени са 7
решения на Комисията с установен конфликт на интереси. През 2020 г. потвърдените
решения са 11, а отменените – 5. За 2019 г. тези показатели са съответно 6 потвърдени и 2
отменени.
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на 804 540 лв. - с 193 674 лв. повече от наложените санкции за 2020 г. (610 866 лв.) и с
601 002 лв. повече в сравнение с 2019 г. (203 538 лв.) – фиг. 12.
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Фиг. 13. Процесуално представителство от дирекция „Конфликт на интереси“
за периода 2019 г. - 2021 г.

През отчетния период дирекцията е актуализирала периодично компютърна база данни,
публично достъпна на интернет страницата с обобщение на съдебната практика с предмет
конфликт на интереси.

VI. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА
1. Работа по противодействие на корупцията
Комисията извършва 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. Тези правомощия се осъществяват от органите
по чл. 16, ал. 2 от ЗПКОНПИ – дирекция „Противодействие на корупцията“. През 2021 г.
дирекция „Противодействие на корупцията“ е извършвала дейности съобразно законовите си
правомощия за събиране, анализиране и проверки на сведения при и по повод информация за
прояви на корупция на лица, заемащи висши публични длъжности. Служителите на
дирекцията са осъществявали дейности на територията на цялата страна, свързани с
разкриване, предотвратяване и пресичане на корупционни престъпления, извършени от лица,
заемащи висши публични длъжности, включително за изясняване на информация от сигнали,
получени в КПКОНПИ, както и на основание възложени от прокуратурата конкретни
действия по реда на Закона за съдебната власт. Дирекцията е използвала всички гласни и
негласни методи и средства съобразно компетентността си, при условия и ред, определени
със ЗПКОНПИ и подзаконовите нормативни актове, с цел придобиване на сведения и
информация за действия или бездействия, които разкриват прояви на корупция от лица,
заемащи висши публични длъжности.
През 2021 г. в дирекцията са постъпили от органите на прокуратурата общо 618
прокурорски проверки, възложени на основание чл. 145, ал. 1, т. 3 от ЗСВ, по които са

извършвани и се извършват оперативно-издирвателни и справочни мероприятия,
включително снемане на обяснения на лица и изискване на документи. По 507 преписки
(включително и такива от 2020 г.) работата е приключена и резултатите са докладвани на
органите на Прокуратурата. По 97 случая е установено наличие на данни за извършени
престъпления. За сравнение - през 2019 г. в дирекцията са постъпили от органите на
прокуратурата общо 553 прокурорски проверки по ЗСВ. До края на 2019 г. по 450 преписки
работата е приключена и резултатите са докладвани на органите на прокуратурата. Във
връзка с работата по 83 случая е установено наличие на данни за извършени престъпления.
През 2020 г. в дирекцията са постъпили от органите на прокуратурата общо 491
прокурорски проверки по смисъла на Закона за съдебната власт (ЗСВ), по които са
извършвани и се извършват оперативно-издирвателни и справочни мероприятия,
включително и снемане на обяснения на лица и изискване на документи.
По 386 преписки (включително и такива от 2019 г.) работата е приключена и
резултатите са докладвани на органите на Прокуратурата.
Във връзка с работата по 74 случая е установено наличие на данни за извършени
престъпления (фиг. 14).
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Фиг. 14. Възложени проверки по реда на ЗСВ за периода 2019 г. – 2021 г..

През отчетната година от служителите на дирекцията са извършени:
- Над 800 оперативно-издирвателни мероприятия на територията на цялата страна във
връзка с проверката на сигнали от български граждани и/или търговски дружества,
организации и държавни структури, както и на основание възложени от прокуратурата
проверки по реда на Закона за съдебната власт, които съдържат данни за нарушения и
престъпления, свързани с прояви на корупция в дейността на лица, заемащи висши публични
длъжност; както и за проверка на данни за действия или бездействия, които разкриват
прояви на корупция на такива лица;
- Оперативно-издирвателни мероприятия във връзка с възложени от органите на
прокуратурата 44 постановления по досъдебни производства и прокурорски проверки, с цел
разкриване и документиране на корупционни престъпления.
През 2021 г. служители на дирекцията са извършили оперативно-издирвателни
мероприятия, включително – снемане на обяснения на лица и изискване на документи, на

КПКОНПИ. Доклад за дейността • 2021

22

КПКОНПИ. Доклад за дейността • 2021

23

територията на различни общини, с цел разкриване и документиране на корупционни
престъпления – Община Годеч, Община Петрич, Община Свиленград, Община Монтана,
Община Сандански, Община Доспат, Община Стара Загора, Община Враца, Община Варна,
Община Луковит, Община Лом, Община Хаджидимово, Район Красно село при Столична
община, Район Северен при Община Пловдив. Оперативно-издирвателни мероприятия са
извършени в Министерството на здравеопазването, Държавната консолидационна компания,
Басейнова дирекция Западнобеломорски район – Благоевград към Министерството на
околната среда и водите и др.
За сравнение – през 2019 г. от служителите в дирекцията са извършени 482
оперативно-издирвателни мероприятия на територията на цялата страна, във връзка с
предотвратяване, разкриване и противодействие на нарушения и престъпления, свързани с
прояви на корупция лица, заемащи висши публични длъжност. Съвместно с органите на
прокуратурата дирекция „Противодействие на корупцията” е работила по възложени 10
постановления по досъдебни производства, с цел разкриване и документиране на
корупционни престъпления. През 2020 г. от служителите на дирекцията са извършени над
600 оперативно-издирвателни мероприятия на територията на цялата страна във връзка с
проверката на сигнали от български граждани и/или търговски дружества, организации и
държавни структури. Проведени са оперативно-издирвателни мероприятия във връзка с
възложени от органите на прокуратурата 41 постановления по досъдебни производства и
прокурорски проверки, с цел разкриване и документиране на корупционни престъпления.
През 2021 г. в дирекция „Противодействие на корупцията” са получени по
компетентност 877 сигнала, по които са извършени конкретни действия и проверки,
включително и снемане на обяснения от лица. От тях, по 726 сигнала проверките са
приключили, изготвени са доклади и Комисията е приела съответно решение (от този брой
92 сигнала са получени през 2020 г. и 4 сигнала са получени през 2019 г.). По останалите
сигнали продължава провеждането на оперативно-издирвателни и справочни мероприятия,
изискване на документи, снемане на сведения от лица и извършване на насрещни проверки
по документи. За сравнение - през 2019 г. в дирекцията са получени по компетентност 965
сигнала, по които са извършени конкретни действия и проверки, включително и снемане на
обяснения от лица. От тях, до края на 2019 г. по 893 сигнала проверките са приключили,
изготвени са доклади и Комисията е взела решение.
През 2020 г. в дирекция „Противодействие на корупцията” са получени по
компетентност 810 сигнала, по които са извършени конкретни действия и проверки,
включително и снемане на обяснения от лица. От тях, по 597 сигнала проверките са
приключили, изготвени са доклади и Комисията е взела решение. (От този брой 8 сигнала са
получени през 2018 г. и 137 сигнала са получени през 2019 г.) По останалите сигнали в
дирекцията се провеждат оперативно-издирвателни и справочни мероприятия, изискват се
документи, снемат се сведения от лица и се извършва насрещна проверка по документи.
Данните за получените сигнали в сравнителен план (фиг. 15) са следните:
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Фиг. 15. Получени и отработени сигнали за периода 2019 г. – 2021 г..

От получените през 2021 г. сигнали в дирекция „Противодействие на корупцията”:
- 112 са срещу органи на изпълнителната власт;
- 275 са срещу държавни служители;
- 301 са срещу магистрати;
- 167 съдържат данни за частен интерес;
- 85 са анонимни;
- 22 не съдържат данни за престъпления.
2. Сътрудничество и взаимодействие
През 2021 г. във връзка с изпълнението на законовите правомощия на дирекция
„Противодействие на корупцията” са приети решения на КПКОНПИ да бъдат осъществени
240 оперативни взаимодействия с органите на Прокуратурата на Република България на
основание чл. 106, ал. 2, т. 1 от ЗПКОНПИ и с други държавни институции, за установени
данни за неправомерни действия.
През отчетния период, във връзка с изпълнение на законовите правомощия на
дирекция „Противодействие на корупцията”, са приети съответни решения на КПКОНПИ по
чл. 106, ал. 2, т. 1 от закона за осъществяване на 240 оперативни взаимодействия с органите
на Прокуратурата на Република България и с други държавни институции, поради
установени данни за престъпления и други неправомерни действия. За 2020 г. сигналите,
изпратени за оперативно взаимодействие са 156, а през 2019 г. по 145 сигнала са приети
решения на Комисията за такова взаимодействие, основно с органите на прокуратурата (Фиг.
16).
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Фиг. 16. Приети решения за оперативно взаимодействие за периода 2019 г. – 2021 г.

VI. ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
1. Дирекция „Координация и контрол“
Специализирана дирекция „Координация и контрол“ е на пряко подчинение на
председателя на Комисията. Дирекцията е самостоятелно административно звено, което
подпомага Комисията при упражняване на правомощията ѝ по образуване на производства,
обезпечаване и отнемане на незаконно придобито имущество и имущество, придобито от
престъпна дейност по реда на ЗПКОНПИ, ЗОПДНПИ (отм.) и ЗОПДИППД (отм.).
При осъществяване на своите правомощия, дирекцията изготвя становища и докладва
съвместно с директорите на териториалните дирекции пред Комисията проектите на
решения по внесените доклади за:
- образуване на производства за отнемане на незаконно придобито имущество, което
включва внасяне в съда на искане за налагане на обезпечителни мерки; за прекратяване на
проверката или за удължаване на срока ѝ; за прекратяване на производството; за отнемане в
полза на държавата на незаконно придобито имущество и за сключване на спогодба по реда
на ЗПКОНПИ, ЗОПДНПИ (отм.) и ЗОПДИППД (отм.);
- изменения по основание и размер на предявени искове за отнемане, частичен отказ от
искове, както и необжалване на постановени решения по реда на ЗПКОНПИ, ЗОПДНПИ
(отм.) и ЗОПДИППД (отм.).
В проведените заседания през 2021 г. Комисията е приела следните решения, свързани
с правомощията ѝ по установяване и отнемане на незаконно придобито имущество:

Решения, приети от КПКОНПИ по прилагането на
2021 г. 2020 г. 2019 г.
ЗОПДИППД (отм.), ЗОПДНПИ (отм.) и ЗПКОНПИ
Образуване на производство по реда на ЗПКОНПИ
204
229
167
Образуване на производство по реда на ЗОПДНПИ (отм.)
5
6
55
Внасяне на иск за отнемане по реда на ЗПКОНПИ
199
246
77
Внасяне на иск за отнемане по реда на ЗОПДНПИ (отм.)
4
7
98
Внасяне на иск за отнемане по реда на ЗОПДИППД (отм.)
0
2
0
Изменение на иск, отказ от иск, частичен отказ от иск и други по реда
44
37
16
на ЗОПДИППД (отм.), ЗОПДНПИ (отм.) И ЗПКОНПИ
Прекратяване на проверки по реда на ЗПКОНПИ
2 449
1 615
1 689
Прекратяване на проверки по реда на ЗОПДНПИ (отм.)
2 147
49
466
Връщане за събиране на доказателства по реда на ЗПКОНПИ
17
21
24
Връщане за събиране на доказателства по реда на ЗОПДНПИ (отм.)
56
2
31
Прекратяване на производства, образувани по реда на ЗПКОНПИ
7
4
2
Прекратяване на производства, образувани по реда на ЗОПДНПИ (отм.)
2
0
6
Прекратяване на производства, образувани по реда на ЗОПДИППД (отм.)
10
1
10
Удължаване на срока на проверки, образувани по реда на ЗПКОНПИ
443
404
500
Удължаване на срока на проверки, образувани по реда на ЗОПДНПИ (отм.)
0
0
33
Други решения (необжалване, допълнителни обезпечения, определяне
97
91
99
на териториална компетентност и т.н.)
Общо решения:
5 684
2 714
3 273

2. Образуване на производства за отнемане на имущество
За периода от 2019 г. до 2021 г. КПКОНПИ е приела общо 666 решения за образуване
на производство за отнемане на незаконно придобито имущество, с цена на исковете в
размер на 1 460 174 464,77 лв., с предложено за обезпечение имущество в размер на
912 476 054,80 лв. и със стойност на допуснатото за обезпечение имущество в размер на
911 329 855,78 лв., разпределени по години както следва:
Общо по реда на ЗОПДНПИ (отм.) и ЗПКОНПИ
Цена на исковете
Стойност на
Стойност на
предложеното за
допуснатото за
обезпечение имущество обезпечение имущество
140 162 234,70 лв.
39 629 712,50 лв.
39 389 337,55 лв.

2021

Брой
приети
решенията
209

2020

235

471 626 294,28 лв.

219 458 089,36 лв.

219 126 445,29 лв.

2019

222

848 385 935,79 лв.

653 388 252,94 лв.

652 814 072,94 лв.

Общо:

666

1 460 174 464,77 лв.

912 476 054,80 лв.

911 329 855,78 лв.

Година

Разглежданото разпределение по цена на исковете и претендирано и допуснато за
обезпечение имущество, е илюстрирано на фиг. 17.
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140 162 234.70 лв.
Цена на исковете

471 626 294.28 лв.
848 385 935.79 лв.
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Стойност на допуснатото
за обезпечение имущество
2021 г.

39 629 712.50 лв.
219 458 089.36 лв.
653 388 252.94 лв.
39 389 337.55 лв.
219 126 445.29 лв.
652 814 072.94 лв.
2020 г.

2019 г.

Фиг. 17. Образуване на производства за отнемане на имущество за периода 2019 г. – 2020 г.

2.1. Образуване на производства по реда на ЗОПДНПИ (отм.)
Поради приключване на работата по проверки, образувани по реда на ЗОПДНПИ
(отм.), устойчива се запазва тенденцията за намаляване броя на приетите решения, които
общо за сравнявания период са 66 с цена на исковете в размер на 79 740 414,35 лв. и с
предложено за обезпечение имущество в размер на 18 743 439,97 лв. Стойността на
допуснатите обезпечителни мерки е в размер 18 735 839,97 лв. Обобщена информация за
разпределението на броя на решенията, стойностите на исковете и обезпеченото имущество
по години е представена в следващата таблица:
Година

2021
2020
2019
Общо:

Брой на
решенията за
образуване на
производства
5
6
55
66

Цена на иска

Стойност на
предложеното за
обезпечение имущество

7 426 402,72 лв.
5 551 571,76 лв.
66 762 439,87 лв.
79 740 414,35 лв.

6 777 600,00 лв.
4 050,00 лв.
11 961 789,97 лв.
18 743 439,97 лв.

Стойност на
допуснатото за
обезпечение имущество
6 777 600,00 лв.
4 050,00 лв.
11 954 189,97 лв.
18 35 839,97 лв.

2.2. Образуване на производства по реда на ЗПКОНПИ
За тригодишния период по реда на ЗПКОНПИ приетите решения са общо 600 с цена
на исковете в размер на 1 380 434 050,42 лв. и с предложено за обезпечение имущество в размер
на 893 732 614,83 лв. Стойността на допуснатите обезпечителни мерки е в размер
892 594 015,81 лв.
Обобщена информация за разпределението на стойностите на исковете и
обезпеченото имущество по години е представена в следващата таблица:

Година

2021
2020
2019
Общо:

Брой на
решенията за
образуване на
производства
204
229
167
600

Цена на иска

Стойност на
предложеното за
обезпечение имущество

132 735 831,98 лв.
466 074 722,52 лв.
781 623 495,92 лв.
1 380 434 050,42 лв.

32 852 112,50 лв.
219 454 039,36 лв.
641 426 462,97 лв.
893 732 614,83 лв.

Стойност на
допуснатото за
обезпечение
имущество
32 611 737,55 лв.
219 122 395,29 лв.
640 859 882,97 лв.
892 594 015,81 лв.

3. Отнемане на имущество по реда на ЗОПДИППД (отм.), ЗОПДНПИ (отм.) и
ЗПКОНПИ
За тригодишния период са приети от КПКОНПИ общо 633 решения за внасяне на
искове за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество и на
имущество, придобито от престъпна дейност на стойност 1 409 350 784,79 лв., разпределени
по години както следва:
Година

2021
2020
2019
Общо:

Общо по реда на ЗОПДИППД (отм.), ЗОПДНПИ (отм.) и ЗПКОНПИ
Общо приети решения за отнемане
Цена на исковете
на имущество
203
441 713 703,97 лв.
255
822 171 994,40 лв.
175
145 465 086,42 лв.
633
1 409 350 784,79 лв.

За сравнявания период са прекратени общо 42 производства, като 19 от тях са
прекратени през 2021 г., 5 през 2020 г. и 18 производства са прекратени през 2019 г. От тях по
реда на ЗПКОНПИ за прекратени 13 производства, по реда на ЗОПДНПИ (отм.) – 8
производства и по реда на ЗОПДИППД (отм.) – 21 производства.
4. Прекратяване на проверки, образувани по реда на ЗОПДНПИ (отм.) и
ЗПКОНПИ
Увеличеният обем на отработените доклади и приети решения от КПКОНПИ за
прекратяване на проверки по реда на ЗПКОНПИ, се дължи на големия брой постъпили
уведомления от сезиращите органи и увеличения брой приети решения от КПКОНПИ за
образуване на проверки по реда на чл. 108, ал. 5 и ал. 6 от ЗПКОНПИ, касаещи лица,
попадащи в обхвата на чл. 6 от закона. Обобщена информация за решенията за прекратяване
според разпределението по закони и по години е представена в следващата таблица:
Година
2021
2020
2019
Общо:

По реда на
ЗОПДНПИ (отм.)
2 147
49
466
2 662

По реда на
ЗПКОНПИ
2 449
1 615
1 689
5 753

Общо по реда на
ЗОПДНПИ (отм.) и ЗПКОНПИ
4 596
1 664
2 155
8 415
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5. Териториални дирекции
Дейността на КПКОНПИ по извършване на проверка и установяване на незаконно
придобито имущество, обезпечаването и отнемането му се осъществява чрез специализирана
администрация, организирана в пет териториални дирекции: ТД Бургас, ТД Варна, ТД
Велико Търново, ТД Пловдив и ТД София, чиито териториален обхват на компетентност
съвпада със съдебните райони на апелативните съдилища в Република България. Контролът
върху работата на териториалните дирекции се осъществява от дирекция „Координация и
контрол“.
През 2021 г. за първи път от създаването си Комисията успешно приключи процедура
съгласно Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември
2012 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по
граждански и търговски дела, в резултат на която е наложена обезпечителна мярка –
„възбрана“ върху недвижим имот на територията на Република Франция. Недвижимият имот
представлява индивидуализирани обекти от „Комплекс – жилищна сграда“ и е предмет на
отнемане по гражданско дело за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито
имущество. Пазарната му стойност е в размер на 2 611 228,63 лв.
ТД София на КПКОНПИ, в тясно сътрудничество със звено „Международно
сътрудничество“ на Комисията, приведе в изпълнение акт на компетентния национален съд –
Софийски градски съд на територията на друга държава членка. Процедурата е протекла
паралелно в двете държави, като съгласно законодателството на Република Франция, се
провежда специално производство, ръководено от нотариус по френския Граждански
изпълнителен кодекс. В рамките на това производство е потвърдена законосъобразността и
правилността на мярката и е постановено вписването ѝ в Парижката служба по регистрация
на ипотеки/възбрани.
През 2021 г. стартира привеждането в изпълнение и на обезпечителни мерки върху
имущество на територията на Република Гърция и Кралство Испания. Правните действия по
издаването на Сертификати съгласно Регламент (ЕС) № 1215/2012 са приключили успешно и
изискуемите документи са изпратени в двете държави, в които вътрешната им процедура е на
финален етап.

5.1. Дейности по ЗПКОНПИ
Образувани проверки по ЗПКОНПИ.
През 2021 г. са образувани 3 070 проверки, през 2020 г. са образувани 2 488 проверки,
през 2019 г. – 2 602 проверки.
По показателя новообразувани проверки се наблюдава тенденция за увеличаване на
общия брой започнати проверки. Броят на образуваните проверки е в пряка зависимост от
получените уведомления и увеличения брой приети решения от КПКОНПИ за образуване на
проверки по реда на чл. 108, ал. 5 и ал. 6 от ЗПКОНПИ, касаещи лица, попадащи в обхвата на
чл. 6 от закона.
Разглежданото разпределение по териториални дирекции за всяка година от отчетния
период, е илюстрирано на фиг. 18.
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Фиг. 18. Разпределение на проверки по реда на ЗПКОНПИ по териториални дирекции за периода
2019-2021 г.

Информация за текущите проверки, образувани по реда на ЗПКОНПИ, които поради
неизтеклия законоустановен едногодишен срок за приключване ще се довършват в следващ
отчетен период, се съдържа в следващата таблица:
Териториална
дирекция
Бургас
Варна
Велико Търново
Пловдив
София
Общо:

Текущи проверки
към 31.12.2021 г.
294
561
459
1 036
1 645
3 995

Текущи проверки
към 31.12.2020 г.
261
496
402
1 002
1 367
3 528

Текущи проверки
към 31.12.2019 г.
287
432
306
480
1 066
2 571

В съответствие с разпоредбите на Глава Десета от ЗПКОНПИ, органите на Комисията
образуват проверки с акт на директора на съответната териториална дирекция при
уведомление от прокурор за привличане в качеството на обвиняем за лимитативно изброени
престъпления от НК; при установено несъответствие в размер не по-малък от 20 000 лв. в
имущественото състояние на лица, заемащи висши публични длъжности; при установен с
влязъл в сила акт конфликт на интереси и при неподаване в срок на декларация за имущество
и интереси от лицата, заемащи висши публични длъжности. Според основанието за
образуването си, проверките са представени в следващата таблица:
Година

2021

2020

Основание за образуване на проверки Бургас Варна В.Търново Пловдив София
Образувани с акт на директор на ТД
296
444
390
510
749
Образувани за лица на висши публични
45
103
78
168
271
длъжности
Образувани при конфликт на интереси
3
4
1
4
3
Образувани при противодействие на
1
корупцията
Образувани с акт на директор на ТД
233
459
313
502
885
Образувани за лица на висши публични
3
10
31
21
45
длъжности
Образувани при конфликт на интереси
1
2
1
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2019

Образувани с акт на директор на ТД
Образувани за лица на висши публични
длъжности

320

456

304

384

801

25

43

34

71

164

Вследствие на доброто взаимодействие и утвърденото сътрудничество между
отделните ресори, Комисията е приела решения за образуване на производства и внасяне на
искове за отнемане срещу висши държавни служители, поради неподаване в срок на
декларация по чл. 35 от закона или при установено несъответствие в имущественото състояние
в размер не по-малък от 20 000 лв. Налице е устойчив ръст на образуваните проверки.
След извършен анализ на събраните доказателства, Комисията приема решение за
прекратяване на проверката, при която не е установено несъответствие. Разпределението на
решенията за прекратяване по териториални дирекции се съдържа в следващата таблица:
Териториална
дирекция
Бургас
Варна
Велико Търново
Пловдив
София
Общо:

Приети решения за прекратяване по реда на ЗПКОНПИ
2021
2020
2019
315
229
260
494
335
480
354
194
236
610
357
323
676
500
390
2 449
1 615
1 689

Приети решения за образуване на производства и за налагане на обезпечителни
мерки по реда на ЗПКОНПИ.
В приложената таблица е отразен в сравнителен план броят на образуваните
производства, цената на предявените искове, стойността на предложеното за обезпечение
имущество и размерът на допуснатите обезпечителни мерки.
Година Териториална
дирекция

Бургас
Варна
2021 В.Търново
Пловдив
София
Общо за годината:
Бургас
Варна
2020 В.Търново
Пловдив
София
Общо за годината:
Бургас
2019 Варна
В.Търново

Общ
брой

Цена на иска

19
57
29
14
85
204
32
48
37
23
89
229
23
45
22

6 513 859,09 лв.
17 783 727,54 лв.
9 060 215,16 лв.
4 348 301,71 лв.
95 029 728,48 лв.
132 735 831,98 лв.
11 894 271,18 лв.
16 612 192,21 лв.
13 635 338,33 лв.
9 565 746,08 лв.
414 367 174,72 лв.
466 074 722,52 лв.
4 865 246,87 лв.
18 312 965,59 лв.
146 739 235,94 лв.

Стойност на
предложеното за
обезпечение
имущество
1 134 246,65 лв.
6 666 006,43 лв.
1 959 928,48 лв.
1 521 366,17 лв.
21 570 564,77 лв.
32 852 112,50 лв.
4 407 915,93 лв.
3 822 249,51 лв.
3 215 192,94 лв.
1 921 695,61 лв.
206 086 985,37 лв.
219 454 039,36 лв.
1 638 168,00 лв.
2 708 590,49 лв.
136 854 959,42 лв.

Стойност на
допуснатите
обезпечителни
мерки
929 971,70 лв.
6 666 006,43 лв.
1 959 928,48 лв.
1 521 366,17 лв.
21 534 464,77 лв.
32 611 737,55 лв.
4 407 915,93 лв.
3 822 249,51 лв.
3 215 192,94 лв.
1 916 870,61 лв.
205 760 166,30 лв.
219 122 395,29 лв.
1 268 688,00 лв.
2 705 590,49 лв.
136 666 759,42 лв.

Пловдив
София
Общо за годината:
Общо за периода:

16
61
167
600

13 811 344,02 лв.
597 894 703,50 лв.
781 623 495,92 лв.
1 380 434 050,42 лв.

1 825 599,46 лв.
498 399 145,60 лв.
641 426 462,97 лв.
893 732 614,83 лв.

1 819 699,46 лв.
498 399 145,60 лв.
640 859 882,97 лв.
892 594 015,81 лв.

Приети решения за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито
имущество по реда на ЗПКОНПИ.
През 2021 г. дейността на Комисията е основно по реда на действащия ЗПКОНПИ. През 2021
г. са внесени 199 иска с обща цена 436 794 563,69 лв. Обобщена информация за броя на
приетите решения през сравнявания период се съдържа в следващата таблица:
Година
Териториална
дирекция
Бургас
Варна
В. Търново
Пловдив
София
Общо:

Брой

2021
Цена на иска

28
54
21
14
82
199

13 953 721,77 лв.
15 895 597,77 лв.
6 801 816,67 лв.
6 862 382,68 лв.
393 281 044,80 лв.
436 794 563,69 лв.

Брой

2020
Цена на иска

Брой

2019
Цена на иска

25
53
44
24
100
246

4 325 052,23 лв.
19 956 952,37 лв.
152 247 954,98 лв.
7 081 440,70 лв.
630 761 441,83 лв.
814 372 842,11 лв.

11
26
7
8
25
77

3 387 545,55 лв.
11 099 805,45 лв.
1 338 090,03 лв.
11 510 808,93 лв.
19 793 708,81 лв.
47 129 958,77 лв.

5.2. Дейности по ЗОПДНПИ (отм.) и ЗОПДИППД (отм.)
Образувани проверки по реда на ЗОПДНПИ (отм.) в териториалните дирекции.
След влизане в сила на ЗПКОНПИ, в териториалните дирекции не се образуват нови
проверки по реда на ЗОПДНПИ (отм.). Съгласно § 5, т. 2 от ПЗР на ЗПКОНПИ, започнатите
проверки се довършват по реда на новия закон. Информация за проверките, за които не е
установено несъответствие и приключват с решение за прекратяване, разпределени по
териториални дирекции, се съдържа в следващата таблица:
Териториална
дирекция
Бургас
Варна
Велико Търново
Пловдив
София
Общо:

Приети решения за прекратяване по реда на ЗОПДНПИ (отм.)
2021
2020
2019
240
1
45
291
7
82
483
4
124
490
5
82
643
32
133
2 147
49
466

Приети решения за образуване на производства и за налагане на обезпечителни
мерки по реда на ЗОПДНПИ (отм.).
Налице е устойчива тенденция за значително намаляване на приетите от Комисията
решения за образуване на производство и налагане на обезпечителни мерки по реда на
ЗОПДНПИ (отм.). През 2021 г. са приети 5 решения, спрямо приетите 6 решения през 2020 г.
и 55 решения през 2019 г.
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Година Териториална Общ
дирекция
брой

Бургас
2021 Пловдив
София
Общо за годината:
В.Търново
2020 Пловдив
София
Общо за годината:
Бургас
Варна
2019 В.Търново
Пловдив
София
Общо за годината:
Общо за периода:

2
1
2
5
1
1
4
6
8
14
7
2
24
55
66

Цена на иска

6 967 383,28 лв.
159 505,57 лв.
299 513,87 лв.
7 426 402,72 лв.
293 093,09 лв.
161 527,29 лв.
5 096 951,38 лв.
5 551 571,76 лв.
4 951 642,64 лв.
13 907 305,25 лв.
1 457 214,61 лв.
649 269,23 лв.
45 797 008,14 лв.
66 762 439,87 лв.
79 740 414,35 лв.

Стойност на
предложеното за
обезпечение
имущество
6 765 600,00 лв.
0,00 лв.
12 000,00 лв.
6 777 600,00 лв.
4 050,00 лв.
0,00 лв.
0,00 лв.
4 050,00 лв.
1 039 420,00 лв.
4 331 269,85 лв.
474 810,00 лв.
0,00 лв.
6 116 290,12 лв.
11 961 789,97 лв.
18 743 439,97 лв.

Стойност на
допуснатите
обезпечителни
мерки
6 765 600,00 лв.
0,00 лв.
12 000,00 лв.
6 777 600,00 лв.
4 050,00 лв.
0,00 лв.
0,00 лв.
4 050,00 лв.
1 039 420,00 лв.
4 331 269,85 лв.
474 810,00 лв.
0,00 лв.
6 108 690,12 лв.
11 954 189,97 лв.
18 735 839,97 лв.

Приети решения за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито
имущество по реда на ЗОПДНПИ (отм.).
Обобщена информация за сравнителния период се съдържа в следващата таблица:
Година
Териториална Брой
дирекция
Бургас
2
Варна
Велико Търново
Пловдив
София
2
Общо:
4

2021
Цена на иска

Брой

2020
Цена на иска

Брой

2019
Цена на иска

292 100,89 лв.
504 220,81 лв.
4 865 566,95 лв.
5 661 888,65 лв.

16
21
21
8
32
98

7 048 640,54 лв.
16 768 225,12 лв.
12 587 739,80 лв.
3 341 657,45 лв.
58 588 864,74 лв.
98 335 127,65 лв.

4 553 487,11 лв.

365 653,17 лв.
4 919 140,28 лв.

1
2
4
7

Значителното намаляване на броя на приетите от Комисията решения за отнемане на
незаконно придобито имущество е пряка последица от намаляването на броя решения за
образуване на производство.
Приети решения за отнемане в полза на държавата, на имущество придобито от
престъпна дейност по реда на ЗОПДИППД (отм.).
През 2019 г. и 2021 г. не са приемани решения за отнемане на имущество, придобито
от престъпна дейност, а през 2020 г. са приети 2 решения с обща цена на исковете
2 137 263,64 лв. – едно решение на ТД Велико Търново с цена на иска в размер на
2 051 263,64 лв. и едно решение на ТД София с цена на иска 86 000 лв.
Предложенията за внасяне на искове за отнемане на имущество, придобито от
престъпна дейност и за прекратяване на производства по реда на ЗОПДИППД (отм.) касаят
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5.3. Съдебни производства за отнемане, по които КПКОНПИ осъществява
процесуално представителство по реда на ЗПКОНПИ, ЗОПДНПИ (отм.) и ЗОПДИППД
(отм.)
Комисията осъществява процесуално представителство по общо 836 неприключили
съдебни производства за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество
и на имущество, придобито от престъпна дейност, пред три съдебни инстанции.
Неприключилите съдебни производства за отнемане пред първа инстанция са общо 691 броя.
От тях висящи – 592 броя и спрени – 99 броя. Неприключилите съдебни производства за
отнемане пред въззивна инстанция са общо 97 броя. От тях висящи – 77 броя и спрени – 20
броя. Неприключилите съдебни производства за отнемане пред касационна инстанция са
общо 48 броя. От тях висящи – 34 броя и спрени – 14 броя.
Пред първа инстанция най-голям е броят неприключили съдебни производства водени
от ТД София – 39%, следвани от ТД Варна – 27% и ТД Велико Търново – 15% от общия брой
производства. Пред въззивна инстанция най-голям брой неприключилите съдебни
производства са водените от ТД Варна – 32%, следвани от ТД София с 25% и ТД Велико
Търново с 20% от общия брой висящи производства. Пред касационна инстанция най-висок е
броят на неприключилите съдебни производства водени от ТД София – 38%, следвани от ТД
Бургас – 25% и ТД Варна – 15% от общия брой производства.
Общият размер на претендираното за отнемане имущество е 3 887 170 139,55 лв., като
обобщена информация за броя на делата, разпределени по териториални дирекции и размера на
имуществото се съдържа в следващата таблица:
Териториална
дирекция
Бургас
Варна
Велико Търново
Пловдив
София
Общо:

Брой дела

Размер на претендираното за отнемане имущество

90
225
128
81
312
836

62 627 299,03 лв.
130 303 224,18 лв.
274 615 553,04 лв.
66 771 104,51 лв.
3 352 852 958,79 лв.
3 887 170 139,55 лв.

Разпределението на броя водени и неприключили съдебни производства по
териториални дирекции е представено на фиг. 19.
40%

37%
27%

30%
20%

15%
11%

10%

10%

0%
Бургас
Варна
Велико Търново
Пловдив
% дял на разпределение на броя неприключили съдебни…

София

Фиг. 19. Разпределение на броя водени и неприключени съдебни производства по териториални
дирекции за периода 2019-2021 г.
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образувани производства, които са изчаквали влизане в сила на присъда по наказателното
производство.
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В периодa 2017 г. до 2021 г. приложимите ЗОПДНПИ (отм.) и ЗПКОНПИ са били
предмет на тълкуване както пред националния съд (ВКС), така и пред Съда на ЕС в
Люксембург. При разглеждането на т.д. № 4/2016 на ОСГК са спрени 19 дела, при т.д.
№ 1/2018 на ОСГК са спрени 127 дела, при С-234/2019 са спрени 15 дела, а при С-319/19 са
спрени 346 дела. Образуваните дела водят до забавяне хода на висящите съдебни
производства по отнемане.
Прогресивното нарастване на броя спрени дела във връзка с двете тълкувателни дела
пред ВКС е отразено на фиг. 20.
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Брой спрени дела по тълкувателни дела № 4/2016 и № 1/2018 на ОСГК

Фиг. 20. Разпределение на броя спрени дела по т.д. № 4/2016 и т.д. № 1/2018 на ОСГК за
периода 2017-2020 г.

Във връзка с отправено преюдициално запитване и образувано дело С-319/2019 на
Съда на ЕС в Люксембург в отчетния период са спрени 346 граждански дела за отнемане на
имущество, водени от КПКОНПИ. Делото е приключило с Решение от 28.10.2021 г. на Съда
на ЕС, с което се възприема позицията на Комисията и се утвърждава допустимостта на
отнемането на незаконно придобито имущество, което не е обвързано с развитието и
приключването на наказателното производство.
През отчетния период КПКОНПИ все още не може да осъществява процесуално
представителство по посочените 346 граждански дела за отнемане на имущество. Най-голям
брой дела, по които Комисията е ищец, са спрени към датата на постановяване на решението
на Съда на ЕС – 28.10.2021 г. След тази дата по искане на процесуалните представители на
Комисията, започва възобновяването на спрените дела. Към 31.12.2021 г. не са възобновени
151 дела.
Прогресивното нарастване по години на броя спрени дела във връзка с образуваните
дела по преюдициални запитвания С-234/2018 и С-319/2019 на СЕС е отразено във фиг. 21.
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Брой спрени дела по преюдициални запитвания С-234/2018 и С-319/2019 на СЕС
Фиг. 21. Разпределение на броя спрени дела по С-234/2018 и С-319/2019 на СЕС.

От анализа на сравнението между броя на активните дела, водени от Комисията и
спрените дела на основание т.д. № 4/2016 на ОСГК, т.д. № 1/2018 на ОСГК, образуваните
дела по преюдициални запитвания С-234/2018 и С-319/2019 на СЕС, се проследява
постоянна тенденция за повишаване на броя на спрените дела за периода от 2017 г. до 2021 г.
Обобщена информация за броя на образуваните, спрените и приключилите през
съответната година дела за периода от 2017 г. до 2021 г., е представена във фиг. 22.
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Фиг. 22. Брой на образуваните, спрените и приключилите дела за периода от 2017 г. до 2021 г.

При анализ на постановените актове на съда във връзка с прилагането на ЗПКОНПИ,
ЗОПДНПИ (отм.) и ЗОПДИППД (отм.) е установена противоречива съдебна практика. С
оглед нейното преодоляване, през 2021 г. Комисията е сезирала институциите, които имат
правомощие по Закона за съдебната власт да инициират образуване на тълкувателно дело.
Искания са отправени до Председателя на ВКС от Министъра на правосъдието и Главния
прокурор.
По исканията на горепосочените институции и по предложение на Председателя на
КПКОНПИ от 29.06.2021 г. пред ВКС е образувано т.д. № 4/2021 на ОСГК на ВКС. В
момента част от производствата се спират и на основание новообразуваното тълкувателно
дело № 4/2021 г. на ВКС, като към 31.12.2021 г. са спрени 14 дела.
5.4. Влезли в сила съдебни решения за отнемане в полза на държавата на
имущество по реда на ЗПКОНПИ, ЗОПДНПИ (отм.) и ЗОПДИППД (отм.)
През 2021 г. общо влезлите в сила съдебни решения са 40, от които по реда на
ЗОПДИППД (отм.) са 11 броя, по реда на ЗОПДНПИ (отм.) са 23 броя и по реда на
ЗПКОНПИ са 6 броя. Изцяло уважени са 16 иска, на обща стойност 5 203 209,96 лв.,
частично уважените искове са 18 с размер на отнетото имущество 9 141 812,54 лв. и
отхвърлителна част на стойност 3 204 165,12 лв. Изцяло отхвърлени са 6 иска, на стойност
2 092 879,87 лв.
При извършения от КПКОНПИ анализ на съдебните решения за частично или пълно
отхвърляне на предявените искове са установени следните преобладаващи причини за
отхвърляне на исковете:
- отхвърлени искове, предявени за отнемане на преминали по банкови сметки парични
средства;
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- отхвърлени искове, предявени за отнемане на имущество, вкл. парични средства,
което не е налично в патримониума на проверяваното лице в края на периода;
- отхвърлени искове поради липса на значително несъответствие поради признаване за
приход на всички суми, постъпили по банкови сметки от трети лица без посочено основание.
Преобладаващата причина за отхвърляне на исковете, водени по реда на ЗОПДИППД
(отм.) е невъзможността да се докаже обосновано предположение за наличие на пряка или
косвена връзка между извършеното престъпление и придобитото имущество.
Обобщена информация за влезлите в сила съдебни решения, разпределени по
териториални дирекции е представена в следващата таблица, както и на фиг. 23.

Бургас

Варна

Велико Търново

Пловдив

2 485 566,23 лв.

2 269 640,37 лв.

282 582,65 лв.

2 296 592,89 лв.

Съдебните решения за отнемане с
изцяло или частично отхвърлени
искове
1 167 252,60 лв.
741 491,17 лв.
620 152,34 лв.
282 582,65 лв.
2 485 566,23 лв.
5 297 044,99 лв.

620 152,34

7 862 608,33 лв.

741 491,17 лв.

9 000 000.00 лв.
8 000 000.00 лв.
7 000 000.00 лв.
6 000 000.00 лв.
5 000 000.00 лв.
4 000 000.00 лв.
3 000 000.00 лв.
2 000 000.00 лв.
1 000 000.00 лв.
0.00 лв.

183 158,57 лв.

Бургас
Варна
Велико Търново
Пловдив
София
Общо:

Съдебни решения за отнемане с
изцяло или частично уважени
искове
1 733 022,34 лв.
183 158,57 лв.
7 862 608,33 лв.
2 296 592,89 лв.
2 269 640,37 лв.
14 345 022,50 лв.

1 167 252,60 лв.

Териториална
дирекция

1 733 022,34 лв.
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София

Стойност на съдебните решения за отнемане с изцяло или частично уважени искове.
Стойност на съдебните решения за отнемане с изцяло или частично отхвърлени искове.
Фиг. 23. Стойности на съдебни решения

За сравнение през 2020 г. общо влезлите в сила решения са 47 броя, от тях изцяло и
частично уважените са 38 броя искове, в размер на 12 172 551,64 лв. През 2019 г. са влезли в
сила 23 решения с отнето в полза на държавата имущество на стойност 8 171 657,16 лв.
Две съдебни решения, от преди отчетния период, които предвид предприети
процесуални действия, намират отражение тук:
- с определение от 05.11.2020 г. не е допуснат касационен контрол на въззивно решение по
дело за отнемане, в отхвърлителна част за сумата 1 240 лв. По делото в полза на държавата е
отнето имущество на обща стойност 194 032,10 лв. и е отхвърлен иска за сумата 1 240 лв.
- с определение от 22.12.2020 г. не е допуснат касационен контрол на въззивно решение по
дело за отнемане. Поради констатиран порок своевременно е депозирана молба за неговото
отстраняване, по която има произнасяне от април 2021 г. Искът за отнемане на суми, преминали,
но неналични по банковите сметки, в размер на 8 262 611,96 лв. е отхвърлен, въпреки че съдът

приема за установено наличието на всички предпоставки по закона, вкл. значително
несъответствие в размер над 3 000 000 лв. Срещу ответника има влязла в сила присъда за
избягване установяване и плащане на данъчни задължения в особено големи размери от 1 729
329,90 лв.
VII. УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЕЗПЕЧЕНОТО ИМУЩЕСТВО
Дирекция „Управление на обезпеченото имущество“ е част от специализираната
администрация на КПКОНПИ и осъществява възложената на Комисията функция 6 да
управлява, съхранява и пази имуществото, върху което са наложени обезпечителни мерки.
Съгласно действащия закон, за периода от налагане на такива мерки до приключване на
производството с влязъл в сила съдебен акт за отнемане, Комисията (чрез дирекция УОИ) е
органът, натоварен със съхранението и поддържането на обезпеченото имущество, като
основна цел е запазването на неговата стойност. По реда на ЗПКОНПИ се управлява и пази и
имуществото, обезпечено по чл. 72 от НПК с цел конфискация или отнемане на вещи в полза
на държавата.
1. Дейности по приемане за съхранение на имущество, върху което са наложени
обезпечителни мерки по реда на ЗПКОНПИ
През 2021 г. Комисията е назначена за пазач на 18 кг. златни накити на стойност
790 586,05 лв. Общата стойност на приетите през 2020 и 2021 г. от КПКОНПИ движими
вещи от благородни метали е в размер на 890 586,05 лв.
Движимите вещи са вложени в банков сейф, където се съхраняват и ценни книжа –
временни удостоверения за притежание на акции от капитала на юридически лица. През 2021
г. на Комисията са предадени за съхранение ценни книжа на обща стойност 1 396 800,00 лв.
Всички съхранявани от КПКОНПИ ценни книжа са в размер на 1 596 800,00 лв.
Общата стойност на вложените за съхранение парични средства по специални
банкови сметки на Комисията е в размер на 1 933 335,02 лв., като 66 147,09 лв. са вложени
през отчетния период.
През 2021 г. КПКОНПИ е назначена за пазач на два броя автомобили, като през
годината общия брой на приетите за съхранение обезпечени автомобили достигна до 11.
Общата стойност на всички приети в края на отчетния период за отговорно пазене от
Комисията МПС е в размер на 449 100,00 лв.
Обобщена информация за стойността на активите, които са приети за съхранение от
КПКОНПИ за периода 01.01.2019 г. - 31.12.2021 г., разпределена по видове, е представена в
табличен вид, както следва:
Стойност на прието за съхранение от КПКОНПИ обезпечено имущество
за период 2019 г. - 2021 г.
Вид имущество

2019 г.

2020 г.

2021 г.

Общо

Моторни превозни средства

205 500.00 лв.

554 850.00 лв.

90 000.00 лв.

850 350.00 лв.

Налични парични средства

1 366 795.73 лв.

499 845.00 лв.

65 870.79 лв.

1 932 511.52 лв.

6

По чл. 160 - чл. 164 от ЗПКОНПИ
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Парични средства –
дивидент по запорирани
суми
Ценни книжа

547.20 лв.

823.50 лв.

1 396 800.00 лв.

1 596 800.00 лв.

100 000.00 лв.

790 586.05 лв.

890 586.05 лв.

1 155 242.20 лв.

2 343 533.14 лв.

5 271 071.07 лв.

200 000.00 лв.

Движими вещи от
благородни метали
Общо

276.30 лв.

1 772 295.73 лв.

През 2021 г. са насрочени 17 процедури по опис на движимо имущество по
изпълнителни производства, инициирани от КПКОНПИ, при провеждането на които е
установено текущото състояние и местонахождение на имуществото, оставено за пазене на
проверяваните лица. За сравнение с предходни отчетни периоди, през 2020 г. са проведени
51 процедури по проверка на състоянието и местонахождението на обезпечено от
КПКОНПИ движимо имущество, а през 2019 г. – 2 процедури.
В дирекцията са извършени документални анализи, базирани на предоставената
информация в електроните досиета и електронните регистри за обезпечено имущество, които
служат за планиране на бъдещи действия по реализиране на процедурите. Процедурите по
проверка на състоянието на обезпеченото имущество целят навременни действия по смяна на
пазача при установени нарушения или неправилно стопанисване, както и с оглед
реализацията на обезпечено имущество по смисъла на чл. 163, ал. 1 от ЗПКОНПИ.
С оглед характеристиките на движимите вещи от благородни метали, скъпоценни
камъни и изделия от тях, като актив със запазваща се във времето стойност, се поддържа
актуална база данни относно наличието на наложени обезпечителни мерки върху такива
вещи и актуалното им местонахождение. Подобна база данни се поддържа и по отношение
на обезпечените налични парични средства в национална и чуждестранна валута и ценни
книжа по всички изпълнителни дела, инициирани от КПКОНПИ.
2. Дейности по реализацията на обезпечено имущество на основание чл. 163, ал. 1
от ЗПКОНПИ
През 2021 г. по искане на КПКОНПИ, има влязъл в сила съдебен акт, с който е
разрешена продажбата на движима вещ – лек автомобил, върху който е наложена
обезпечителна мярка. Процедурата следва да бъде финализирана с насрочване на публична
продан от държавен съдебен изпълнител.
През отчетния период са инициирани още 6 процедури за продажба на запорирани
леки автомобили. Проследява се съдебната практика относно правомощията на КПКОНПИ
по продажба на обезпечено имущество, с цел изготвяне на максимално обстойни и
аргументирани анализи при реализацията на всяко попадащо в хипотезата на чл. 163, ал. 1 от
ЗПКОНПИ новоприето имущество.
При осъществяване на сътрудничество с органите на Национална агенция по
приходите, във връзка с дейностите по чл. 168, ал. 1 от ЗПКОНПИ, Комисията периодично
изисква информация за продадено от публични изпълнители отнето имущество. След анализ
на предоставените данни се констатира, че за малка част от отнетото в полза на държавата
имущество има реализирани процедури за продажба по реда на ДОПК. Причините за това са

продължителния период на производствата по отнемане (от 2 до 10 години), забавянето на
реалната продажба, след решението за отнемане и лошото техническо състояние на активите.
Крайният резултат от извършените продажби води до негативни последици за държавата,
поради ниската стойност на която се реализират процедурите.
Оставеното за пазене имущество от неговия собственик изключва каквато и да е
гаранция за запазване на стойността на същото до приключване на съдебния процес по
отнемане. В някои случаи носи риска от разпиляване и липса на последваща възможност
това имущество да изпълни обезпечителната си функция, по отношение на исковете на
Комисията. Това потвърждава необходимостта от провеждане на активни действия по
приемане за съхранение на обезпечено имущество, особено при наличие на данни за
неправилно стопанисване или в хипотеза на бързо обезценяване.
3. Администриране и анализ на електронна база данни за обезпеченото
имущество по реда на ЗПКОНПИ
На основание чл. 170, ал. 1 от ЗПКОНПИ Комисията, чрез дирекция УОИ, води
регистър на обезпеченото имущество. В регистъра се съдържа информация относно лицата,
срещу които са образувани производства и имуществото, върху което са наложени
обезпечителни мерки.
Стойността на имуществото, върху което са наложени обезпечителни мерки през
отчетния период е в размер на 45 268 220,06 лв. Наложени са възбрани върху недвижимо
имущество на стойност 29 643 751,61 лв. и запори върху движимо имущество на стойност
15 624 468,45 лв., в това число моторни превозни средства на стойност 5 674 170,00 лв.,
дялове и акции от търговски дружества на стойност 4 829 187,19 лв., ценни книжа на
стойност 7 707,00 лв., налични парични средства на стойност 422 844,69 лв., вземания на
стойност 3 703 933,55 лв. и вещи, попадащи в хипотезата на чл. 162, ал. 1-5 от ЗПКОНПИ в
размер на 986 626,02 лв.
Обобщена информация за стойността на имуществото, върху което са наложени
обезпечителни мерки за периода 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г., разпределена по териториални
дирекции на Комисията е представена в табличен вид, както следва:
Стойност на обезпеченото имущество
за период – 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г.
Териториални дирекции на КПКОНПИ
Вид имущество

Велико
Търново

София

Варна

17 219 552,25 лв.

1 882 747,64 лв.

1 845 926,01 лв.

1 401 844,00 лв.

Моторни превозни
средства

1 715 090,00 лв.

2 892 000,00 лв.

603 070,00 лв.

188 330,00 лв.

275 680,00 лв.

5 674 170,00 лв.

Дялове и акции от
търговски
дружества

3 883 836,19 лв.

910 084,00 лв.

16 530,00 лв.

5 102,00 лв.

13 635,00 лв.

4 829 187,19 лв.

7 707,00 лв.

0,00 лв.

0,00 лв.

0,00 лв.

0,00 лв.

7 707,00 лв.

56 673,13 лв.

104 685,64 лв.

11 301,99 лв.

250 183,93 лв.

0,00 лв.

422 844,69 лв.

Недвижимо
имущество

Ценни книжа
Налични парични
средства

Пловдив

Бургас

Общо

7 293 681,71 лв. 29 643 751,61 лв.
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Вземания
Вещи по чл. 162 от
ЗПКОНПИ
Общо

3 625 977,31 лв.

77 956,24 лв.

0,00 лв.

0,00 лв.

0,00 лв.

3 703 933,55 лв.

116 264,32 лв.

870 361,70 лв.

0,00 лв.

0,00 лв.

0,00 лв.

986 626,02 лв.

26 625 100,20 лв.

6 737 835,22 лв.

1 845 459,93 лв.

7 582 996,71лв.

45 268 220,06 лв.

2 476 828,00 лв.

Процентното съотношение на видовете обезпечено имущество е представено на
фиг. 24.
Относителен дял на обезпеченото имущество
за период 01.01.2021 г.-31.12.2021 г.
0,8%

2%

0,2%

Недвижимо имущество

8%

Моторни превозни средства

11%

Дялове и акции от търговски дружества

13%

Ценни книжа

65%

Налични парични средства
Вземания
Вещи по чл. 162 от ЗПКОНПИ
Фиг. 24. Относителен дял на обезпеченото имущество през 2021 г.

Най-голям относителен дял от общата стойност на обезпеченото имущество през
2021 г. заема недвижимото имущество, върху което са наложени обезпечителни мерки (65%),
следвано от моторните превозни средства (13%), дялове и акции от търговски дружества
(11%), вземания (8%), вещи, попадащи в хипотезата на чл. 162, ал. 1-5 от ЗПКОНПИ (2%) и
под 1% за налични парични средства и ценни книжа.
През 2021 г. са наложени обезпечителни мерки върху 327 недвижими имота на обща
стойност 29 643 751,61 лв., в това число 124 жилищни обекта, 22 търговски обекта и
181 поземлени имота. Моторните превозни средства, върху които е наложен запор са 993 броя
на обща стойност 5 674 170,00 лв., от които леки автомобили – 888, товарни автомобили – 85,
плавателни средства – 2 и 18 други превозни средства.
Обобщена информация за броя на движимото и недвижимото имущество, върху което
са наложени обезпечителни мерки за периода 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г., разпределено по
видове е представена в табличен вид, како следва:
Брой на обезпеченото движимо и недвижимо имущество
за период – 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г.
Вид имущество

Брой

Стойност

Недвижимо имущество (общо)

327

29 643 751,61 лв.

Жилищни обекти

124

19 510 406,64 лв.

Търговски обекти

22

1 668 505,91 лв.

Поземлени имоти

181

8 464 839,06 лв.

Движимо имущество (общо)

993

5 674 170,00 лв.

Леки автомобили

888

4 800 490,00 лв.

Товарни автомобили

85

457 850,00 лв.

Плавателни средства

2

338 000,00 лв.

Други превозни средства

18

77 830,00 лв.

Процентното съотношение на обезпеченото движимо и недвижимо имущество е
представено на фиг. 25.
Брой обезпечено движимо и недвижимо имущество
за период - 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г.
0,2%

1,3%
1,5%

7%

Жилищни обекти

9%

Търговски обекти

14%

Поземлени имоти
Леки автомобили
Товарни автомобили

67%

Плавателни средства
Други превозни средства

Фиг. 25. Брой обезпечено движимо и недвижимо имущество през 2021 г.

През 2021 г. се запазва тенденцията от предходни отчетни периоди, най-голям
относителен дял от общия брой обезпечени движими и недвижими активи да заемат леките
автомобили (67%), следвани от поземлените имоти (14%), жилищни обекти (9%), товарни
автомобили (7%), търговски обекти (1,5%), други видове превозни средства (1,3%) и под 1%
съответно за плавателните съдове.
За сравнение с предходни отчетни периоди, в следващата таблица е представена
обобщена информация относно стойността на имуществото, върху което са наложени
обезпечителни мерки през 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
Стойност на обезпеченото имущество
за период 2019 г. - 2021 г.
Вид имущество
Недвижимо имущество
Моторни превозни
средства
Техника, машини и
съоръжения
Дялове и акции от
търговски дружества
Ценни книжа

2019 г.

2020 г.

2021 г.

Общо

138 168 723,65 лв.

150 670 436,82 лв.

3 663 861,00 лв.

39 420 698,80 лв.

5 674 170,00 лв.

48 758 729,80 лв.

0,00 лв.

13 000,00 лв.

0,00 лв.

13 000,00 лв.

500 250 158,42 лв.

7 653 038,45 лв.

5 203,64 лв.

234 000,00 лв.

29 643 751,61 лв. 318 482 912,08 лв.

4 829 187,19 лв. 512 732 384,06 лв.
7 707,00 лв.

246 910,64 лв.
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Налични парични средства

9 843 320,68 лв.

2 390 213,73 лв.

422 844,69 лв.

12 656 379,10 лв.

Вземания

5 038 278,14 лв.

1 739 817,21 лв.

3 703 933,55 лв.

10 482 028,90 лв.

718 536,20 лв.

63 414 306,42 лв.

986 626,02 лв.

65 119 468,64 лв.

657 688 081,73 лв.

265 535 511,43 лв.

Вещи по чл. 162 от
ЗПКОНПИ
Общо

45 268 220,06 лв. 968 491 813,22 лв.

Наложените от КПКОНПИ обезпечителни мерки, върху отделни категории активи в
по-висок размер през отделните отчетни периоди, обективно следват вида и стойността на
образуваните производства срещу ответници и свързани с тях лица – собственици на
имущество с висока стойност на предявените срещу тях искове.
През 2019 г. запорираните дялове и акции от търговски предприятия са значително
по-завишени от останалите две години, през 2020 г. стойността на запорирани МПС се
откроява на фона на 2019 и 2021 г.
4. Администриране и анализ на базата данни на обезпеченото имущество по реда
на НПК
Съгласно чл. 2, ал. 1 от действащите от 22.11.2019 г. Правила за взаимодействие
между Прокуратурата на Република България и Комисията за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество при прилагане на чл. 72а
от НПК (Правилата), Комисията осъществява дейностите по управление, пазене и
съхранение на обезпеченото по чл. 72 от НПК имущество, с цел осигуряване на
предвидените в наказателния закон последваща конфискация или отнемане на вещи в полза
на държавата по наказателни дела, и води електронен регистър за това имущество.
Регистърът се администрира въз основа на постъпилите от органите на прокуратурата
уведомления (по установен образец) за наложени по реда на чл. 72 от НПК обезпечителни
мерки по наказателни производства.
Обобщените данни от съдебните райони на петте апелативни прокуратури (София,
Варна, Велико Търново, Пловдив и Бургас) за наложените по реда на чл. 72 от НПК
обезпечителни мерки по наказателни производства с цел конфискация или отнемане на вещи
в полза на държавата, показват, че общият брой на обезпеченото имущество за периода от
01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. е 68, с относително равен дял между недвижими имоти и
движими вещи. Обезпечените недвижими имоти са общо 33 броя, от които най-голям дял
като обезпечение заемат поземлените имоти (незастроени и застроени такива), следвани от
стопанските и жилищните сгради (вкл. апартаменти), като с най-малък дял са обезпечените
гаражи и паркоместа. Общият брой на обезпечените движими вещи е 35, предимно превозни
средства, от които най-значима част са леките автомобили – 31 броя. Общо обезпечените
парични средства за периода възлизат на 24 010,40 лв.
Съпоставката между общия брой на обезпеченото имущество за периода
01.01.2020 г. - 31.12.2020 г. и отчетния период 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г. сочи тенденция за
спад с повече от половината от общото обезпечено по реда на чл. 72 от НПК имущество за
настоящия отчетен период спрямо миналия такъв, в рамките на който общият брой на
обезпеченото имущество е бил 180 броя. Наблюдава се, общо за двата посочени периода,
превес на обезпечените движими вещи спрямо наложените възбрани върху недвижими
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5. Дейности по чл. 166 от ЗПКОНПИ
На основание чл. 166, ал. 3 от ЗПКОНПИ, Комисията уведомява Междуведомствения
съвет за управление на отнетото имущество и комплектува преписките относно влезлите в
сила решения за отнемане на имущество в полза на държавата, въз основа на постъпила от
териториалните дирекции информация.
През 2021 г. към Междуведомствен съвет са изпратени комплектувани преписки по
43 броя съдебни решения за отнето в полза на държавата имущество, от които 22 броя влезли
в сила през 2021 г. и 21 броя, относими към предишни години.
Въз основа на изпратените до Съвета през отчетния период влезли в сила съдебни
актове, в следващата таблица е представена обобщена информация за стойността на отнетото
имущество, разпределена по видове, както следва:
Стойност на отнетото имущество по изпратени до Междуведомствен съвет влезли в сила
съдебни актове за отнемане на незаконно придобито имущество
Вид имущество
Недвижимо имущество
Моторни превозни средства
Дялове и акции от търговски дружества

Стойност
2 724 275,47 лв.
809 103,74 лв.
9 600,00 лв.

Налични парични средства

70 992,79 лв.

Вещи по чл. 162 от ЗПКОНПИ

31 781,62 лв.

Отнети суми в равностойност на
парични средства по банкови сметки
и отчуждено имущество

10 825 712,84 лв.

Общо

14 471 466,46 лв.

По изпратените до Междуведомствен съвет влезли в сила съдебни актове в полза на
държавата са отнети 65 недвижими имота на стойност 2 724 275,47 лв., 197 моторни
превозни средства на стойност 809 103,74 лв., дялове и акции от търговски дружества на
стойност 9 600,00 лв., налични парични средства в размер на 70 992,79 лв., вещи, попадащи в
хипотезата на чл. 162, ал. 1-5 от ЗПКОНПИ на стойност 31 781,62 лв. и отнети суми в
равностойност на парични средства по банкови сметки и отчуждено имущество на обща
стойност 10 825 712,84 лв.
Във връзка с правомощията на КПКОНПИ на публичен взискател по отношение на
актове, с които е установено публично вземане, експерти от дирекция УОИ отразяват в
електронна система на НАП присъдените в полза на държавата парични средства в
равностойност на суми по банкови сметки и отчуждено имущество. В периода 01.01.2021 г. 31.12.2021 г. в системата за електронно предявяване на публични вземания на НАП са
въведени данни по преписки за влезли в сила решения по граждански дела за отнемане на
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имоти, като значителен дял заемат запорите на моторни превозни средства, в частност – на
леките автомобили.
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имущество в полза на държавата за 2021 г. и предходни отчетни периоди в общ размер на
10 163 367,97 лева.
6. Реализация от НАП на отнетото в полза на държавата имущество
През 2021 г. са приети 4 решения на Министерски съвет, с които на НАП е възложено
да извърши продажби на имущества по 40 влезли в сила съдебни решения. Общо приходите
за 2021 г. от реализираните имущества, възложени на НАП за продажба по реда на
ЗПКОНПИ и ЗОПДНПИ (отм.) възлизат на 2 134 640,99 лв. От НАП са продадени 44 броя
недвижими имоти на стойност 1 729 806,83 лв., приети са налични парични средства в
размер на 57 419,87 лв., получени са суми от продажби на 6 броя превозни средства и
благородни метали в размер на 273 601,23 лв., като са проведени 67 търга и една процедура
за продажба на съсобствена вещ по реда на ДОПК. Преведена е и сума в размер на
73 813,06 лв. от частен съдебен изпълнител. С решение на Министерски съвет два
автомобила са предоставени за управление на Министерство на финансите

VIII. ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ
1. Нормативни и вътрешни актове
През периода 01.01.2021 – 31.12.2021 г. в КПКОНПИ са приети както нови, така и
извършени промени в действащи вътрешни актове, свързани с организацията и дейността на
Комисията, от които 21 са утвърдени със заповед на председателя и 26 са приети с решение
на заседания на Комисията, както следва:
Документ

Вътрешен номер

Утвърдени с решение на Комисията
1.

Вътрешни правила за защита на личните данни

2.

Правила за счетоводния документооборот в КПКОНПИ

3. Вътрешни правила за гражданските договори, свързани с
дейността на КПКОНПИ
4. Вътрешни правила за възлагане на управлението и/или
изпълнението на проекти и определяне на размера на
допълнителните възнаграждения на служителите в екипите за
управление и/или изпълнение на проекти в КПКОНПИ
5.

Вътрешни правила за заплатите в КПКОНПИ

РД-02-1/20.01.2021 г.,
протоколно решение
№ 979/20.01.2021 г.
РД-02-4/09.02.2021 г.,
протоколно решение
№ 980/27.01.2021 г.;
РД-02-19/27.05.2021 г.,
протоколно решение
№ 999/26.05.2021 г.
РД-02-6/10.02.2021 г.,
протоколно решение
№ 982/10.02.2021 г.
РД-02-7/10.02.2021 г.,
протоколно решение
№ 982/10.02.2021 г.
РД-02-8/18.02.2021 г.,
протоколно решение
№ 982/10.02.2021 г.;
РД-02-18/27.05.2021 г.,

6. Вътрешни правила за организацията на бюджетния
процес в КПКОНПИ
7. Вътрешни правила за предоставяне на информация по
запитвания по прилагането на Закона за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото
имущество
8. Вътрешни правила за организация на деловодната
дейност, документооборота, контрола по изпълнение на
задачите и архивиране на документите
9.

Вътрешни правила за награждаване в КПКОНПИ

10. Вътрешни правила за организация на дейността на
дирекция „Управление на обезпеченото имущество“
11. Правила за условията и реда за управление на имоти
държавна собственост, предоставени за управление на
КПКОНПИ
12. Вътрешни правила за придобиването, разпределението,
ползването и експлоатацията на моторните превозни средства
в КПКОНПИ
13. Правила за взаимодействие и координация между
дирекция „Управление на обезпеченото имущество“ и
териториалните дирекции на КПКОНПИ
14. Вътрешни правила за организация на дейността на
дирекция „Конфликт на интереси“
15. Вътрешни правила за управление
обществените поръчки в КПКОНПИ

цикъла

на

16. Актуализираната стратегия за управление на риска в
КПКОНПИ
17. Вътрешни правила за приемане и разглеждане на сигнали
за корупция или конфликт на интереси и за защита на лицата,
подали сигнали
18. Вътрешни правила за достъп на служителите на
КПКОНПИ до информационната система на Централния
кредитен регистър, създаден и поддържан от БНБ
19. Вътрешни правила за организацията на дейността на
дирекция „Превенция на корупцията“

протоколно решение
№ 999/26.05.2021 г.
РД-02-9/25.02.2021 г.,
протоколно решение
№ 984/23.02.2021 г.
РД-02-10/11.03.2021 г.,
протоколно решение
№ 987/10.03.2021 г.
РД-02-11/18.03.2021 г.,
протоколно решение
№ 988/17.03.2021 г.
РД-02-12/24.03.2021 г.,
протоколно решение
№ 989/24.03.2021 г.
РД-02-13/09.04.2021 г.,
протоколно решение
№ 992/07.04.2021 г.
РД-02-16/21.05.2021 г.,
протоколно решение
№ 998/19.05.2021 г.
РД-02-20/03.06.2021 г.,
протоколно решение
№ 1000/02.06.2021 г.;
РД-02-24/14.09.2021 г.,
протоколно решение
№ 1012/08.09.2021 г.
РД-02-21/03.08.2021 г.,
протоколно решение
№ 1006/14.07.2021 г.
РД-02-23/13.09.2021 г.,
протоколно решение
№ 1012/08.09.2021 г.
РД-02-26/07.10.2021 г.,
протоколно решение
№ 1014/29.09.2021 г.
РД-02-29#1/24.11.2021 г.,
протоколно решение
№ 1019/03.11.2021 г.
РД-02-8#2/24.11.2021 г.,
протоколно решение
№ 1019/03.11.2021 г.
РД-02-30/10.12.2021 г.,
протоколно решение
№ 1024/08.12.2021 г.
РД-02-31#1/15.12.2021 г.,
протоколно решение
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№ 1025/15.12.2021 г.

20. Риск регистър в КПКОНПИ
21. Стратегически план на КПКОНПИ за периода 2022 –
2024 година с Пътна карта към него и Оперативен план за
2022 г.
22. Вътрешни правила за извършване на проверка и анализ
на декларациите за имущество и интереси на лицата, заемащи
висши публични длъжности по реда на закона за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество и приложения към тях
23. Вътрешни правила за организация на дейността на
дирекция „Публичен регистър“

РД-02-32#1/16.12.2021 г.,
протоколно решение
№ 1019/03.11.2021 г.
РД-02-32#1/16.12.2021 г.,
протоколно решение
№ 1025/15.12.2021 г.
РД-02-33#1/17.12.2021 г.,
протоколно решение
№ 1025/15.12.2021 г.
РД-02-34#1/23.12.2021 г.,
протоколно решение
№ 1027/22.12.2021 г.

Утвърдени със заповед на председателя/главния секретар
1. Вътрешни правила за дейността на Инспектората на
КПКОНПИ
2. Вътрешни правила по прилагането на Закона за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество за администрацията на КПКОНПИ
3. Вътрешни правила за подбор по реда на чл.81а от ЗДСл в
КПКОНПИ
4.

Счетоводна политика на КПКОНПИ

5. Указания за установяване на незаконно придобито
имущество, налагане на обезпечителни мерки и отнемане в
полза на държавата на незаконно придобитото имущество по
реда на ЗПКОНПИ
6. Вътрешни правила за организация на дейността на
дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на
собствеността“
7. Вътрешни правила за дейността на дирекция
„Административно-правно и информационно обслужване“
8. Вътрешни правила за работа на звено „Кабинет на
председателя“
9. Противопожарна инструкция за осигуряване на
пожарната безопасност в имотите на КПКОНПИ
10. Вътрешни правила за осигуряване на пожарна
безопасност в КПКОНПИ

РД-02-2/29.01.2021 г.,
заповед № РД-0668/29.01.2021 г.
РД-02-3/29.01.2021 г.,
заповед № РД-0670/29.01.2021 г.
РД-02-5/09.02.2021 г.,
заповед № РД-0693/09.02.2021 г.
РД-06-320/21.04.2021 г.

РД-04-110/27.04.2021
РД-02-14/29.04.2021 г.,
заповед № РД-06348/29.04.2021 г.
РД-02-15/12.05.2021 г.,
заповед № РД-06374/12.05.2021 г.
РД-02-17/26.05.2021 г.
РД-06-475/11.06.2021 г.
РД-06-474/11.06.2021 г.
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14. Вътрешни правила за осъществяване на предварителен
контрол за законосъобразност в КПКОНПИ
15. Вътрешни
правила
относно
публикуването
и
поддържането на информация на интернет страницата на
КПКОНПИ
16. Процедура за регламентиране на условията и реда за
разследване и регистриране на трудови злополуки в
КПКОНПИ
17. Процедура
за
издаване
на
производствени
характеристики и действия при представяне на експертни
решения на ТЕЛК/НЕЛК в КПКОНПИ
18. Вътрешни правила за ползване на мобилни телефонни
услуги
и
мобилен
интернет,
чрез
обществена
далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт
GSM и за предоставяне на служебни SIM карти и мобилни
апарати в Комисията за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество приети със
заповед РД06-796 от 19.10.2021
19. Вътрешни правила за работа със системата за сигурно
електронно връчване в КПКОНПИ
20. Вътрешни
правила
относно
публикуването
и
поддържането на информация на интернет страница на
КПКОНПИ, приети със заповед РД-06-737#1 от 15.10.2021
21. Типова номенклатура на делата със срокове за
съхраняване на териториалните дирекции на КПКОНПИ

РД-06-473/11.06.2021 г.
РД-06-461/11.06.2021 г.
РД-06-460/11.06.2021 г.
РД-02-22/27.08.2021 г.,
заповед № РД-06663/27.08.2021 г.
РД-02-25/21.09.2021 г.,
заповед № РД-06737/21.09.2021 г.
РД-02-733/21.09.2021 г.

РД-02-734/21.09.2021 г.

РД-02-27/19.10.2021 г.,
заповед № РД-06796/19.10.2021 г.

РД-02-28/19.10.2021 г.,
заповед № РД-06799/19.10.2021 г.
РД-02-25#2/15.11.2021 г.,
заповед № РД-06737#1/15.11.2021 г.
РД-06-906/06.12.2021 г.

2. Структура на администрацията
Съгласно действащия Правилник за устройството и дейността на КПКОНПИ и на
нейната администрация на пряко подчинение на председателя са звената „Кабинет на
председателя“; „Вътрешен одит“; „Финансово управление и контрол“; „Инспекторат“;
„Връзки с обществеността“; „Международно сътрудничество“, както и Служителя по
сигурността на информацията и Длъжностното лице за защита на личните данни. Общата
администрация на Комисията е организирана в две дирекции: „Административно-правно и
информационно обслужване“ (АПИО) и „Финансово-стопански дейности и управление на
собствеността“ (ФСДУС).
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11. Инструкция за пропускателния режим и сигурността в
сградата на КПКОНПИ с адрес гр. София пл. „Света Неделя“
№6
12. План за евакуация на работещите и пребиваващите в
обектите на КПКОНПИ
13. План за действие на личния състав за гасене на пожар в
имотите на КПКОНПИ
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Специализираната администрация се състои от шест дирекции в централна
администрация: „Противодействие на корупцията“; „Координация и контрол“; „Превенция
на корупцията“; „Публичен регистър“; „Конфликт на интереси“; „Управление на
обезпеченото имущество“ и в 5 териториални дирекции, както следва:
 ТД София с четири отдела: ТО София, ТО Видин, ТО Враца и ТО Благоевград;
 ТД Бургас с два отдела: ТО Бургас и ТО Сливен с Изнесено работно място Ямбол;
 ТД Варна с два отдела: ТО Варна с Изнесено работно място Добрич и ТО Шумен;
 ТД Велико Търново с три отдела: ТО Велико Търново, ТО Ловеч и ТО Русе;
 ТД Пловдив с два отдела: ТО Пловдив и ТО Стара Загора.
Органограмата в Приложение № 1 към настоящия отчет представя описаната
структура на централната администрация на КПКОНПИ, а в Приложение № 2 – на
териториалната.
През отчетната година организационната структура на Комисията остава непроменена.
Предприети са поредица от действия, насочени към оптимизиране на отделните структурни
звена чрез трансформиране на длъжностите в тях, с оглед осигуряване на по-висока
експертиза, мотивиране на служителите и укрепване на административния капацитет.
В рамките на утвърдената щатна численост, считано от 18.10.2021 г. е извършено
преразпределение в дирекция „Публичен регистър“. Създаден е нов отдел
„Административнонаказателна дейност и контрол“, който изпълнява специфични дейности,
произтичащи от различните нормативни актове (ЗПКОНПИ и ЗАНН). Структурната промяна
доведе до по-ефективно разпределение на числеността на персонала и максимално
обезпечаване на основните функции, регламентирани в чл. 33 от Правилника за устройството
и дейността на КПКОНПИ и на нейната администрация, което е предпоставка за осигуряване
на стабилна и ефективна организация при изпълнението на основните дейности, възложени
от ЗПКОНПИ.
През 2021 г. са изготвени и утвърдени общо 15 длъжностни и 14 поименни щатни
разписания. Промените са обезпечени чрез вътрешна реорганизация в рамките на общата
численост на Комисията, което не е довело до промяна в съществуващата численост от
нормативно регламентираните и заетите щатни бройки.
За кадровото осигуряване на част от дейностите в КПКОНПИ са изготвени 5
допълнителните разписания на длъжностите за заемане от служители в извънщатната
численост по реда и условията на ПМС № 66 от 28.03.1996 г. за кадрово осигуряване на
някои дейности в бюджетните организации.
3. Кадрово осигуряване
През отчетния период Комисията е извършила поетапно планиране, редовно
обявяване и провеждане на процедури за незаетите щатни бройки.
За периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. са обявени и проведени 55 конкурсни
процедури по реда и условията на Закона за държавния служител и ЗПКОНПИ.
Таблицата по-долу представя информация за проведените процедури и заемането на
свободни щатове в администрацията на Комисията през 2021 г.:
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Назначени чрез конкурсна процедура
От следващия класиран кандидат, когато в
едногодишен срок заетата въз основа на конкурс
длъжност или друга длъжност със същите функции се
освободи (чл. 10д, ал. 6 от ЗДСл)
Преназначаване на по-висока длъжност, на основание
чл. 82, ал. 1, при условията на чл. 82, ал. 3 от ЗДСл
Преназначаване на друга длъжност, на основание чл.
82, ал. 1 от ЗДСл
Временно преназначаване в същата администрация, на
основание чл. 82а, ал. 1 от ЗДСл
Заемане на предишна длъжност след изтичане на срока
за временно преназначаване в същата администрация
по реда на чл. 82а, ал. 1 от ЗДСл
Заемане на предишна длъжност след прекратяване на
временно преназначаване в същата администрация по
реда на чл. 82а, ал. 1 от ЗДСл
Преминаване на държавна служба от друга
администрация при условията на чл. 81а от ЗДСл
Временно преместване от друга администрация при
условията на чл. 81б от ЗДСл
Назначаване без конкурс при условията на чл. 15 от
ЗДСл
Назначаване без конкурс при условията на чл. 15 от
ЗДСл, от тях – преназначени по условията на чл. 15,
ал. 3 от ЗДСл
Назначаване без конкурс на непълно работно време по
чл. 16а от ЗДСл
Общо

Служители
(бр.)

Процент

40

47,06 %

2

2,35 %

15

17,65%

9

10,58%

6

7,06%

0

0

3

3,53%

7

8,23%

1

1,18%

1

1,18%

0

0

1

1,18%

85

100%

През 2021 г. в КПКОНПИ са назначени общо 72 служители, от които 52 държавни
служители по Закона за държавния служител, 1 служител по Закона за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, както и 19 служители по
трудово правоотношение.
На различни основания през отчетния период са прекратени общо 49
правоотношения, докато през 2020 г. те са 41, а 2019 – 14. Издадени са 37 заповеди за
прекратяване на служебно правоотношение и 12 заповеди за прекратяване на трудово
правоотношение на служители на Комисията. Текучеството за 2021 г. е 12,37%.
За образцово изпълнение на служебните задължения са наградени 11 служители, в т.
ч. 9 служители с Грамота „Служебна благодарност“ и 2 служители със „Сребърен почетен
знак на КПКОНПИ“. През 2020 г. наградените служители са 3, като връчените отличия на
служителите са: 1 Грамота „Служебна благодарност“, 1 „Сребърен почетен знак на
КПКОНПИ“ и 1 „Златен почетен знак на КПКОНПИ“.
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Заети длъжности за държавни служители,
чрез:

В периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. са наложени общо 4 дисциплинарни
наказания за нарушаване на разпоредбите на Кодекса на труда, Закона за държавния
служител и Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация и трудовите
задължения, произтичащи от длъжностната характеристика, от които:
- по Закона за държавния служител е наложено едно наказание „понижение в подолен ранг за срок от шест месеца“;
- по Кодекса на труда са наложени общо три наказания: една „забележка“, едно
„предупреждение за уволнение“ и едно „уволнение“.
Фокусът за обучения на служителите през 2021 г. е насочен към професионалното и
служебното развитие. Утвърден е Годишен план за обучение, който обхваща обученията за
професионално и служебно развитие на служителите от администрацията на КПКОНПИ,
като са проведени 80 обучения, в които участие са взели 339 служители, както следва:
Обучаваща институция

Брой обучения

Обучени служители

Институт по публична
администрация

63

313

ДКСИ

2

2

Други институции

15

24

Общо

80

339

4. Административно-деловодно и правно обслужване
За 2021 г. регистрираните и обработени документи във всички административни
структури на КПКОНПИ са 181 566 бр. (входяща кореспонденция - 92 640 бр.; изходяща
кореспонденция - 58 189 бр.; и вътрешна кореспонденция – 30 737 бр.).
Документооборотът в централно управление в Комисията за 2021 г. и в сравнителен
план за последните 3 години е:

Брой документи
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Административнонаказателните преписки, приключили с издадени наказателни
постановления през 2021 г., са 151 броя, като с тях са наложени глоби общо в размер на
184 300 лв.
Административнонаказателните преписки, по които нарушителите са освободени от
административнонаказателна отговорност по реда на чл. 28 от ЗАНН, тъй като нарушението
се явява маловажно, са 228 броя.
През 2021 г. са прекратени 80 броя административнонаказателни производства, а
спрените съгласно чл. 40, ал. 6 от ЗАНН са 22 броя.
Сравнението за тригодишен период по посочените показатели представлява:
Административнонаказателни
преписки

2019 г.

2020 г.

2021 г.

Наказателни постановления

124 бр.

177 бр.

151 бр.

Размер на наложените глоби

Няма данни

180 500 лв.

184 300 лв.

Спрени
административнонаказателни
производства

Няма данни

8 бр.

22 бр.

Предупреждения по чл. 28 ЗАНН

Няма данни

252 бр.

228 бр.

Резолюции за прекратяване по
чл. 54 ЗАНН

Няма данни

96 бр.

80 бр.

За защита интересите на Комисията в случаите на оспорени актове юрисконсултите от
отдел „Правен“, дирекция „Административно-правно и информационно обслужване“
осъществяват процесуално представителство по реда на Кодекса на труда, Закона за
държавния служител, Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, Закона за
достъп до обществена информация, Закона за административните нарушения и наказания,
включително и пред Комисията за защита на конкуренцията и др.
За оспорване на заповеди на председателя на КПКОНПИ по реда на Закона за
държавния служител и Кодекса на труда през 2021 г. са инициирани 5 дела. За сравнение
през 2020 г. са заведени 3 дела. С окончателен съдебен акт през 2021 г. са приключили 3
производства, инициирани през предходни години, а 5 са висящи.
През 2021 г. от юрисконсултите от общата администрация на КПКОНПИ са
осъществили процесуално представителство пред Комисията за защита на конкуренцията по
1 производство по оспорване на избор на изпълнител по реда на Закона за обществените
поръчки, и в едно производство по оспорване на заповед за установяване на конфликт на
интереси.
През отчетния период са постъпили 18 заявления за предоставяне на достъп до
обществена информация. Всяко едно от тях е разгледано съобразно императивните норми на
Закона за достъп до обществена информация и нито едно производство не е приключило с
мълчалив отказ. Констатирано е, че 7 от заявленията не представляват искания за достъп до
обществена информация по смисъла на закона, за което заявителите са информирани
своевременно.

КПКОНПИ. Доклад за дейността • 2021

52

КПКОНПИ. Доклад за дейността • 2021

53

През 2021 г. са постъпили 2 жалби от заявители, като едната от тях е отхвърлена
изцяло от съда с влязло в сила решение, а по другата съдебното производство все още не е
приключило. Таблицата по-долу отразява дейността във връзка с предоставянето на достъп
до обществена информация за период от три години:
Производства по реда на ЗДОИ

2019 г.

2020 г.

2021 г.

Заявления

29 бр.

9 бр.

18 бр.

Предоставен достъп в пълен обем

8 бр.

6 бр.

4 бр.

Предоставен достъп в частичен обем

1 бр.

1 бр.

3 бр.

Откази за предоставяне на информация

20 бр.

2 бр.

4 бр.

Брой образувани дела по жалби от
заявителите

3 бр.

2 бр.

2 бр.

За присъждане на обезщетения за имуществени и неимуществени вреди с правно
основание чл. 1 и чл. 2а от Закона за отговорността на държавата и общините (ЗОДОВ) за
вреди през 2021 г. са образувани 6 дела, по които са претендирани обезщетения в общ размер
на 133 100 лв.
Към 31.12.2021 г. висящите дела, образувани по реда на ЗОДОВ, по които не е
налице влязъл в сила съдебен акт, са 43 бр.
През отчетния период в сила са влезли 4 съдебни решения, производствата по които
се водят по реда на ЗОДОВ. По 3 от тях Комисията е осъдена да заплати имуществени и
неимуществени вреди в общ размер на 39 500 лв.7, а едно производство е приключило с
отхвърляне изцяло на иска.
В приложената таблица е отразена информацията в сравнителен план за последните
три години, както следва:
Производство по реда на
ЗОДОВ

2019 г.

2020 г.

2021 г.

Брой образувани дела

18 бр.

11

6

4 бр.

7

4

36 000 лв.

115 000 лв.

39 500 лв.

Влезли в сила съдебни
решения
Общ размер на присъдените
обезщетения

5. Информационно и технологично осигуряване на КПКОНПИ
През 2021 г. успешно са въведени в експлоатация информационна система за
електронен документооборот, системи за видеонаблюдение, контрол на достъпа и работното
време, както и информационен портал на КПКОНПИ. Във връзка със специфичната дейност

7

Информацията за неприключените дела, влезлите в сила решения и обезщетения по тях е актуална към
10.01.2022 г.

на КПКОНПИ е осигурен достъп до уеб-базиран модул за визуализиране на данни от
Централния кредитен регистър при Българската народна банка.
Надеждността на ИТ инфраструктурата на КПКОНПИ се гарантира чрез
конфигурирането и поддръжката на нови хардуерни и софтуерни продукти, обновяването на
операционните системи на сървъри и клиентски компютри и осигуряването на резервни
копия на основните сървъри и бази данни.
6. Организация на работа в условията на извънредна епидемична обстановка
През отчетния период в КПКОНПИ продължи да се прилага ефективна организация
на работа в условията на извънредна епидемична обстановка, с цел нормално функциониране
на администрацията и опазване живота и здравето на служителите. В съответствие с
разпоредбите на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение,
обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на
последиците, решенията на Министерския съвет за обявяване и удължаване срока на
извънредната епидемична обстановка, причинена от разпространението на COVID-19 и
заповедите на министъра на здравеопазването за въвеждане на противоепидемични мерки на
територията на страната, своевременно със заповеди на председателя на КПКОНПИ са
въвеждани превантивни и организационни мерки. Те включват осигуряване на средства за
извършване на постоянна дезинфекция и постоянно използване на лични предпазни средства
от служителите, ограничаване на контактите и командировките, спазване на социална
дистанция и строг пропускателен режим. Със заповеди на председателя на КПКОНПИ е
въведена организация за изпълнение на служебните задължения чрез дистанционна форма на
работа, със съответни графици за това.

IX. ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
1. Бюджет
Финансовото осигуряване на Комисията за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ, Комисията) се извършва в
съответствие с разпоредбите на чл. 30 от Закона за държавния бюджет на Република
България за 2021 г.8 Комисията прилага програмен формат на бюджет по Функционална
област „Осъществяване на превенция и противодействие на корупцията и публичност на
имуществото на лицата, заемащи висши публични длъжности“ и Бюджетна програма
„Превенция и противодействие на корупцията, публичност на имуществото на лицата,
заемащи висши публични длъжности, установяване на конфликт на интереси и отнемане на
незаконно придобитото имущество“.
Утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.
приходи на КПКОНПИ са в размер на 40 хил.лв., а разходите са в размер на 23 400,7 хил.лв.
През годината са извършени 9 промени по бюджета на Комисията, в резултат на които
уточненият план на бюджета към 31.12.2021 г. е 23 486,3 хил.лв., по показатели в хил.лв.,
както следва:

8

обн. ДВ, бр.104 от 8 Декември 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.77 от 16 Септември 2021г.
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Показатели
Приходи:
Разходи:
в т.ч.
- персонал
- издръжка
- капиталови

Закон
2021 г.

Уточнен
план 2021 г.

Отчет 2021
г.

Изпълнение
%

40.0
23 400.7

40.0
23 486.3

287.9
21 450.1

720%
91%

16 984.0
4 696.7
1 720.0

18 064.0
4 302.3
1 120.0

17 574.4
3 369.1
506.6

97%
78%
45%

Постъпилите приходи по бюджета на КПКОНПИ през 2021 г. са в размер на
287,9 хил.лв. и са 7,20 пъти над планираните. Към 31.12.2021 г. отчетените разходи по
бюджета на КПКОНПИ са в размер на 21 450,1 хил.лв. При утвърден план за годината от
23 486,3 хил.лв., изпълнението на разходната част на бюджета на Комисията за 2021 г. е 91%.
През 2021 г. е извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на КПКОНПИ за
2020 г. В Окончателния одитен доклад Сметна палата изразява мнение, че приложеният
годишен финансов отчет дава вярна и честна представа за финансовото състояние на
Комисията към 31.12.2020 г. и за резултатите от дейността и паричните потоци за годината.
2. Проекти и програми
През отчетния период продължава изпълнението на проект „Укрепване на капацитета
на компетентните власти в България по отношение на възстановяване и управление на
активи от престъпна дейност“ по Програма „Вътрешни работи“ на Норвежкия финансов
механизъм 2014-2021 г. Проектът цели повишаване на капацитета на служителите на
КПКОНПИ за провеждане на антикорупционни разследвания и проследяване на активи от
престъпна дейност, по-специално по трансгранични случаи, като ще допринесе за
интензифициране на сътрудничество с международните мрежи от партньорски служби, с цел
осъществяване на отнемане на имущество в чужбина и участие в съвместни екипи за
разследване. Проектът предвижда укрепването на институционалния капацитет на
Комисията, включително и чрез значително обезпечаване с необходимите технически
ресурси. Изготвен е анализ на структурата и дейността на чуждестранни институции с
дългогодишен опит в областта на управлението на обезпечени и отнети активи и са
идентифицирани, като подходящи за обмен на опит и добри практики Специална следствена
служба на Република Литва и Служба за възстановяване на активи на Република Полша.
Осъществява се активна координация и комуникация с посочените институции за
организиране на учебните посещения, както и с Висше училище по мениджмънт гр. Варна за
изготвяне на учебна програма и провеждане на специализирани обучения за възстановяване
на активи, придобити от престъпна дейност. Поддържа се активна комуникация с
представителите на Балканската междуинституционална мрежа за управление и
конфискация на незаконни активи (БАМИН) за реализиране на предвидената в проекта
кръгла маса с участие на държави предимно от Балканския регион и създаването на
регионална електронна платформа по отношение на възстановяването на активи от
престъпна дейност.
Съвместно с Европейската комисия и Организацията за икономическо сътрудничество
и развитие, КПКОНПИ стартира изпълнението на проект “Реформиране на проверките за

почтеност на служителите в КПКОНПИ”, финансиран по Инструмента за техническа
подкрепа на Европейския съюз. Проектът е с продължителност от 18 месеца, с основна цел
укрепване на системата за почтеност в КПКОНПИ чрез реформа на рамката за проверка на
почтеността на служителите. В рамките на проекта ще бъдат разработени нови правила за
извършване на проверки за почтеност на служителите в КПКОНПИ, включително отделни
правила за служителите от специализираната дирекция „Противодействие на корупцията“ нови процедури, методологии, инструментариум. Ще бъде актуализиран и Етичния кодекс на
Комисията, в съответствие с новите процедури и с международните стандарти и добри
практики. Планирано е изготвянето на два комплекта практически ръководства/наръчници,
съобразени с методологиите и отговорностите на КПКОНПИ, по предложените правила за
проверка на почтеността и предложените изменения на Етичния кодекс. Експерти на ОИСР
ще проведат обучителни сесии за служители на КПКОНПИ в подкрепа на прилагането на
новата система за проверка на почтеността и предложените изменения на Етичния кодекс.
Към момента е в ход дейността, свързана с извършване на преглед и анализ на настоящата
система за проверка на почтеността и на Етичния кодекс. Проведена и първа техническа
мисия на експерти от ОИСР в България, в рамките на която са обсъдени действащите към
момента Правила за провеждане на проверките за почтеност на служителите в Комисията и
Етичния кодекс, представена е обобщена информация по предварителен въпросник.
Осъществява се активна комуникация с представители на ЕК и ОИСР за изпълнение на
проектните дейности.
През периода е сключен договор за финансиране и се изпълнява проект на КПКОНПИ
по Инвестиционната програма за климата - Схема за насърчаване използването на
електрически превозни средства, управлявана от Националния доверителен екофонд. В
рамките на проекта, чрез доставката на електрическо превозно средство се подпомага
прилагането на ефективни мерки за опазване на околната среда, оптимизиране на разходите
и модернизиране на материалната база на Комисията.
Одобрено за финансиране от Европейската комисия е искане за подкрепа на
КПКОНПИ с наименование: „Стратегическо развитие на КПКОНПИ и усъвършенстване на
инструментариума за превенция и противодействие на корупцията“, по Инструмента за
техническа подкрепа на Европейския съюз. Проектът предвижда изготвянето на: нарочна
Методика за установяване на значително несъответствие в имуществото на проверяваното
лице, която да съответства на европейските и международни стандарти в тази област, да
отразява различните варианти и методи за извършването на оценка на имуществото, да
разпише критерии за извършването на оценка на имущество, както и нова Комплексната
методология за превенция и предотвратяване на корупция, която да е с практическа
насоченост, с разписани критерии и алгоритъм за осъществяване на: съгласуването на
законопроекти, изготвени от органите на изпълнителната власт относно наличието на
корупционен риск (идентифициране на слабите места за корупция, изготвяне на
предложения/мерки за преодоляване на слабите места); последващ анализ на въздействието
относно наличието на корупционен риск на приетите през годината законодателни актове;
идентифициране на рисковите зони за корупция чрез извършването на анализ на секторни
антикорупционни планове; разработване на мерки с антикорупционна насоченост и
последващ анализ на въздействието на приложените антикорупционни мерки. В проектните
дейности е предвидено и изготвянето на нов стратегически документ за развитието на
КПКОНПИ за следващ продължителен период, отчитайки изпълнението на поставените
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цели, ангажиментите и приоритетите на национално ниво,
предизвикателствата на европейски и международни организации.

препоръките

и

През периода стартира изпълнението и на проект на КПКОНПИ с наименование
„Реализиране на ЦАИС „Анализ на корупционния риск“, финансиран по Оперативна
програма „Добро управление“. Проектът е с продължителност от 26 месеца и е в изпълнение
на мярка № 65 от Актуализираната пътна карта за изпълнение на Актуализираната стратегия
за развитие на електронното управление в Република България 2019-2023 г. Проектните
дейности отразяват и заложените приоритети в Националната стратегия за превенция и
противодействие на корупцията 2021 – 2027 г. Основната цел на проекта е разработване и
внедряване на централизирана автоматизирана информационна система „Анализ на
корупционния риск“, която да осигури сигурно, достъпно и високотехнологично решение за
осъществяване на функциите на КПКОНПИ по чл. 13, ал. 1, т. 3 от ЗПКОНПИ, а именно - за
извършване на проверка и анализ на декларациите за имущество и интереси на лицата,
заемащи висши публични длъжности. С изпълнението на проекта ще се осигури цялостно
електронизиране и автоматизиране на процесите по подаване, обработване, съхранение и
проверка на декларациите на лицата, заемащи висши публични длъжности, минимизиране на
субективния фактор при извършаване на проверките и анализите, улесняване на
изпълнението на задълженията на лицата, заемащи висши публични длъжности. Системата
ще позволява електронно подаване на декларациите за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1,
т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ от лицата, заемащи висши публични длъжности и ще бъде
интегрирана с приложимите хоризонтални системи на електронното управление. В рамките
на проекта ще бъде изготвена и методология за анализ на корупционния риск въз основа на
информацията за имуществото и интересите на лицата, заемащи висши публични длъжности,
която ще дефинира процеса и условията за идентифициране на корупционен риск при
проверка на декларираните обстоятелства, при установяване на несъответствие между
имуществото и нетния доход и/или при наличие на др. обстоятелства. Проектът предвижда
още изграждане на нов електронен публичен регистър за декларациите на лицата, заемащи
висши публични длъжности по чл. 169, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ и електронен публичен
регистър за съставените актове за установяване на административни нарушения и за
влезлите в сила наказателни постановления по чл. 169, ал. 1, т. 3 от ЗПКОНПИ.
Общият размер на одобрените за финансиране дейности по проекти и програми на
КПКОНПИ за отчетната 2021 г. е в размер на 1 586 749 лв.
3. Процедури по Закона за обществените поръчки
В периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. са обявени общо 24 обществени поръчки, от
които 4 открити процедури по чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП; 6 публични състезания по чл. 18, ал.
1, т. 12 от ЗОП; 12 поръчки по чл. 20, ал. 3 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява; 2
поръчки по реда на чл. 82, ал. 3 от ЗОП чрез провеждане на вътрешен конкурентен избор по
сключени от Министерството на финансите рамкови споразумения. През годината е
подадена една жалба срещу решение на възложителя за избор на изпълнител на обществена
поръчка, като същата е оставена без уважение.
4. Сграден фонд
Към 2021 г. Комисията управлява/ползва общо 26 имота на територията на цялата
страна, в които се помещават административни звена и териториални структури на

Комисията, в т.ч. 6 ведомствени жилища в гр. София. За 2020 г. общият брой
управлявани/ползвани от Комисията имоти е 36, а за 2019 г. – 38.
През отчетния период е извършена оптимизация на имотния портфейл на Комисията.
Приключени са процедури за отнемане правото на управление върху имоти, предоставени на
Комисията, поради отпаднало основание/отпаднала необходимост на 9 имота, които не се
ползват за дейността на Комисията в населени места, в които няма териториални структури,
вследствие на структурни промени. Стартирала е процедура за отнемане правото на
управление на имот в гр. Варна и е освободен имот в гр. София, ползван за нуждите на
дирекция „Публичен регистър“, който е върнат на Сметната палата. Същевременно, за
обезпечаване дейността на КПКОНПИ, през 2021 г. е предоставено безвъзмездно право на
управление на два имота, съответно в гр. София и в гр. Видин.
Актуализиран е Регистърът на имотите на КПКОНПИ, съдържащ информация за: вида
на имота, описание, местонахождение, ред за придобиване, балансова стойност и др.
Актуализирани са Правилата за условията и реда за управление на имоти държавна
собственост, вкл. за отдаване под наем на ведомствените жилища.
Наблюдава се тенденция на намаление на разходите за поддръжка на сградния фонд,
вкл. инсталации и съоръжения, в тригодишен период. През 2021 г. са извършени текущи
ремонти и други дейности, свързани с поддръжката и стопанисването на имотите на
Комисията на обща стойност 140 302,73 лв., вкл. абонаментни услуги за поддържане в
изправност на различни по вид сградни инсталации и за ремонт на съоръжения по сградните
инсталации. През 2020 г. са извършени ремонти на обща стойност 161 995,39 лв., вкл.
абонаментна услуга за поддържане в изправност на различни по вид сградни инсталации.
През 2019 г. извършените ремонти са на стойност 213 037,63 лв., в т.ч. ремонт на
ведомствени жилища и капиталови разходи за ремонт.
XI. МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

Звено „Международното сътрудничество“ /МС/ осъществява взаимодействието на
KПКОНПИ с международни организации, мрежи и юрисдикции, с които през годините са
установени добри контакти, като наред с това се стреми да открива и нови чуждестранни
партньори, с които да обменя опит и получава подкрепа по отношение на дейностите,
свързани с превенция, противодействие и разкриване на корупция.
Звеното установява незаконно придобито имущество, находящо се на територията на
Република България, при отправено искане от компетентните органи на друга държава,
когато това е предвидено в международни актове и международни договори, по които
Република България е страна, както и имуществото на български граждани, находящо се на
територията на друга държава, когато е направено искане от съответната териториална
дирекция и дирекция „Противодействие на корупцията“ на Kомисията.
1. Международен обмен на информация
Чрез каналите за обмен на информация и международно сътрудничество КАРИН,
СИЕНА и АРО платформа през 2021 г. са извършени общо 313 проверки на имущество, от
които:
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- по искания на териториалните дирекции на КПКОНПИ и на дирекция
„Противодействие на корупцията” на КПКОНПИ за проверка на имущество на физически и
юридически лица в чужбина са извършени общо 219 запитвания. Получените материали от
чуждестранните компетентни органи са приложени към съответните производства на
териториалните дирекции за установяване на имущество, придобито от незаконна/престъпна
дейност, както и към преписките на дирекция „Противодействие на корупцията”;
- по искане на чуждестранни партньори за проверка на имущество на физически и
юридически лица на територията на Република България, чрез дирекция „Международно
оперативно сътрудничество” на МВР и чрез системата за обмен на информация КАРИН са
извършени проверки по общо 94 запитвания. Проверките по запитванията от чужбина се
обработват и подробна информация за установеното имущество в страната се изпраща до
компетентните органи на държавите в срок от 2 до 5 работни дни, считано от датата на
получаването им.

Фиг. 27. Сравнение на броят на обработените от звеното
преписки за периода 2019 – 2021 г.

2. Провеждане на процедури по привеждане в изпълнение на издадени актове за
възбрана върху недвижими имоти в чужбина
Във връзка с постановени от съда 7 заповеди, с които се допуска налагането на
обезпечителни мерки (възбрана на недвижим имот) в чужбина, по искане на Комисията, през
2021 г. звеното извърши проучване и анализ на правните режими в съответните държави. С
оглед спазване на националните законови процедури и директивите на ЕС в тази област, по
случаите са изготвени всички документи, изискуеми от конкретните държави. Решенията,
комлектовани с необходимата информация и документация, са изпратени до компетентните
органи на Република Франция, Република Гърция, Кралство Испания и др., с оглед
признаване и привеждане в изпълнение на актовете. По отношение на един от имотите
процедурата по вписване на обезпечителната заповед е приключена, съответно
охранителната мярка - възбрана е наложена. В изпълнение на актовете на българските
съдилища, стартираните процедури по налагане на мерки се отнасят до общо 5 недвижими
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3. Участие в международни мрежи и организации и присъединяване на
КПКОНПИ към нови международни мрежи и организации и органи на ЕС
Комисията продължава сътрудничеството с международните организации и мрежи, с
които през годините са установени много добри контакти и взаимодействие: Интерпол,
Европол, КАРИН, БАМИН, АЛЕФА, АРИНСА, РРАГ, Евроджъст, Егмонт груп, Регионална
Антикорупционно Инициатива (RAI/РАИ), ГРЕКО, ГРЕТА, Европейски партньори срещу
корупцията (EPAC), Европейска мрежа от звена за контакт срещу корупцията (EACN),
Network of Corruption Prevention Authorities – NCPA и др.
С официално писмо от 15.10.2021 г. КПКОНПИ e приета за постоянен член на
Мрежата за почтеност (Network for Integrity). Организацията е създадена от Върховния орган
за прозрачност на обществения живот на Република Франция (HATVP) в Париж през
декември 2016 г. и понастоящем 14 държавни институции от различни страни са нейни
постоянни членове, а други са със статут на наблюдатели. Членовете на Мрежата не са част
от съдебната власт, всички изпълняват функции, свързани с прозрачността, етиката и
интегритета на държавните служители. Сред целите на организацията са взаимодействие и
насърчаване на добри практики в противодействието на корупцията, както на равнището на
различните представени държави, така и на международно ниво.
Комисията беше поканена да се присъедини към Мрежата за почтеност от Върховния
орган за прозрачност на обществения живот на Република Франция. След процедура по
кандидатстване и положителен вот от всички членове на Мрежата, КПКОНПИ получи статут
на постоянен член по време на председателството на организацията през 2021 г. от
Националната агенция за почтеност на Румъния.
Сред членовете на Мрежата за почтеност са Върховният орган за прозрачност на
обществения живот на Република Франция (HATVP), Комисията за разрешаване на
конфликт на интереси на Република Хърватска (CRCI), Бюрото за превенция и борба с
корупцията на Република Латвия (KNAB), Националната агенция за превенция на
корупцията на Украйна (NACP), Националната агенция за почтеност на Румъния (ANI),
Националният антикорупционен център на Република Молдова (NAC), Генералният
секретариат за борба с корупцията на Република Гърция (GSAC), Бюрото за държавна
служба на Република Грузия (CSB), Стандарти в Комисията за публични длъжности на
Република Ирландия (SIPOC) и др.
През м. юни 2021 г. КПКОНПИ e приета за член и на Европейската мрежа на органите
за интегритет и сигнализиране на нередности (NEIWA). Мрежата е създадена по
инициативата на Службата за защита на лицата, които подават сигнали за нарушения на
Кралство Нидерландия през пролетта на 2019 г. Към настоящия момент в NEIWA членуват
27 организации от 22 държави, част от които са: Министерство на правосъдието Централна прокуратура за проследяване на икономически престъпления и корупция
(Република Австрия); Федерален омбудсман (Кралство Белгия); Министерство на
правосъдието; Отдел „Конфликт на интереси и борба с корупцията“ (Чешка република);
Министерство на правосъдието, Естонски отдел за наказателна политика (Република
Естония); Министерство на правосъдието (Република Финландия); Федерално
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министерство на вътрешните работи, строителство и общност (Федерална република
Германия); Федерално министерство по икономически въпроси и енергетика (Федерална
република Германия); Национален орган за прозрачност (Република Гърция); Комисар по
основните права (Унгария); Комисия за превенция на корупцията (Република Словения) и др.
На 16.12.2021 г. e подписано Споразумение за сътрудничество между Европейската
прокуратура и КПКОНПИ от страна на главния прокурор на Европейската прокуратура (ЕП)
Лаура Кьовеши и председателя на КПКОНПИ. Споразумението цели да бъде ускорен
процесът на сътрудничество и обмен на информация, в рамките на установените правомощия
на двете институции. По силата на споразумението европейските делегирани прокурори
възлагат проверки и действия на дирекция „Противодействие на корупцията“. При
разследването на престъпления от компетентността на ЕП, които засягат финансовите
интереси на Съюза и са извършени от лица, заемащи висши публични длъжности, органите
на Комисията – дирекция „Противодействие на корупцията“, действат под непосредственото
ръководство на съответния български европейски делегиран прокурор. КПКОНПИ ще
предоставя на Европейската прокуратура пълна информация за установени корупционни
престъпления. Освен в наказателното производство, взаимодействието ще се осъществява и
при отнемането на незаконно придобито имущество. Европейската прокуратура ще
уведомява КПКОНПИ чрез председателя й за всяко повдигнато обвинение, което според
ЗПКОНПИ налага образуването на имуществена проверка. На органите на Комисията могат
да се възлагат и действия по налагане на запори и възбрани, както и по управление на
обезпеченото имущество. Двете институции ще провеждат и съвместни обучения, с цел
повишаване на подготовката на прокурори и служители на Комисията.
4. Сътрудничество с агенции и институции в чужбина със сходни правомощия
През отчетния период са установени контакти с държавни органи, осъществяващи
дейности по борба с корупцията, отнемане на незаконно придобито имущество, разследване
на престъпления и установяване конфликт на интереси, проведени са преговори и са
подписани следните меморандуми:
- Меморандум за сътрудничество между КПКОНПИ и Комисията за разрешаване на
конфликт на интереси на Република Хърватия (CRCI), подписан на 01.02.2021 г.;
- Меморандум за сътрудничество между КПКОНПИ и Националния орган за борба с
корупцията на Република Италия (ANAC), подписан на 15.02.2021 г.;
- Меморандум за сътрудничество между КПКОНПИ и Специализираната служба за
разследване на Република Литва (STT), подписан на 20.05.2021 г.
Продължава доброто сътрудничеството и с Агенцията за превенция на корупцията на
Република Черна гора, Агенцията за превенция на корупцията на Република Сърбия,
Национално антикорупционна бюро на Украйна, Антикорупционна агенция на Косово и
Агенцията за превенция на корупцията и координация на борбата с корупцията на Босна и
Херцеговина, с които са сключени меморандуми за сътрудничество през 2020 г.
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1. Вътрешен одит
Звено „Вътрешен одит“ е на пряко подчинение на председателя на КПКОНПИ и
осъществява дейност по вътрешен одит в съответствие с изискванията на Закона за
вътрешния одит в публичния сектор, Международните стандарти за професионална практика
по вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори, Наръчника за вътрешен одит и
Статута на звеното за вътрешен одит в КПКОНПИ.
За отчетния период от звеното са извършени следните одитни ангажименти:
- 7 планови одитни ангажименти за даване на увереност, като са направени 65
констатации и са дадени 9 препоръки;
- 2 планови одитни ангажименти за даване на увереност, преходни от 2020 г., като са
направена 12 констатации;
- 1 извънпланов одитен ангажимент за даване на увереност, като са направени 4
констатации и е дадена 1 препоръка;
- 1 планов одитен ангажимент за консултиране, като са направени 2 констатации.
От дадените препоръки са изпълнени 8 препоръки, 1 препоръка е частично изпълнена
и е в процес на изпълнение и 1 препоръка не е изпълнена.
Сред посочените по-горе одити, с особено важно значение за дейността на Комисията
са „Състоянието на системите за финансово управление и контрол в КПКОНПИ към
31.01.2021 г.“; „Законосъобразното провеждане на процедури за възлагане на обществени
поръчки, както и изпълнението и отчитането на договорите, сключени в резултат от
проведените процедури в КПКОНПИ за периода 01.01.2020 г. - 31.05.2021 г.“;
„Законосъобразно разходване на средства по касов и банков път от КПКОНПИ за периода
01.01.2020 г. - 30.09.2020 г.“ и „Законосъобразното разходване на средствата за работна
заплата на служителите в КПКОНПИ за периода 01.01.2020 г. - 31.12.2020 г.“, всички
възложени със съответни заповеди на председателя на Комисията.
2. Финансов контрол
Финансовото управление и контрол в КПКОНПИ включва политики, процедури и
дейности, въведени с цел да се осигури: разумна увереност, че целите на организацията се
постигат чрез съответствие със законодателството, вътрешните актове и договорите;
надежност и всеобхватност на финансовата и оперативна информация; икономичност,
ефективност и ефикасност на дейностите; опазване на активите и информацията и
предотвратяване и разкриване на измами и нередности.
Предварителният финансов контрол за законосъобразност се осъществява преди
поемане на всяко задължение; преди извършване на всеки разход и преди постъпване на
приход.
В периода 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г. финансовият контрольор е осъществявал
предварителен контрол за законосъобразност, свързан с финансовата дейност на КПКОНПИ,
чрез съпоставка с изискванията на приложимата нормативна уредба и вътрешните актове на
Комисията, като за отчетната година са издадени общо 3 602 контролни листове.
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3. Инспекторат
Звено „Инспекторат“ е на пряко подчинение на председателя на КПКОНПИ и
осъществява административен контрол, като следи за спазването на нормативните актове и
актовете на председателя при осъществяване на дейността на структурните звена в
администрацията на Комисията. Инспекторатът извършва планови проверки, в съответствие
с Годишния план за контролна дейност9, както и извънпланови проверки, след разпореждане
от председателя на КПКОНПИ.
Планираните в годишния план за 2021 г. проверки са възложени и извършени. През
периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г., Инспекторатът е извършил общо 14
(четиринадесет) проверки.
В сравнителен план, контролната дейност на Инспектората към председателя на
КПКОНПИ за периода 2019 г.-2021 г. е представена в таблицата по-долу:
Година

2019

2020

2021

Общ брой проверки

8

10

14

Планови проверки

7

4

6

Извънпланови проверки

1

6

8

Общ брой постъпили сигнали

9

5

1

9

1

0

Образувани административнонаказателни
производства

За цялата отчетна година в Инспектората са постъпили общо 612 (шестстотин и
дванадесет) декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ и същите са заведени в
регистъра на декларациите.
4. Връзки с обществеността
Звено „Връзки с обществеността“ е към председателя на Комисията и осъществява
публичната комуникация. В преките задължения на звеното влизат поддържането и
актуализирането на информацията на интернет-страницата на комисията, взаимодействието с
представителите на медиите, както и подпомагането на комисията и нейното ръководство в
дейността им. С влизането в сила на ЗПКОНПИ звеното получи и задължението да следи
средствата за масово осведомяване и за потенциални сигнали за корупция и конфликт на
интереси, както и да публикува решенията на Комисията по конфликт на интереси и
решенията по съдебни дела, по които Комисията е страна.
През 2021 г. са обработени със заличаване на личните данни и изпратила на отдел
„Информационно обслужване и технологии“ на дирекция АПИО за публикуване на интернет
страницата на Комисията 296 решения и определения по съдебни дела, от които 267 по дела
за отнемане на имущество и 29 по дела за конфликт на интереси. През 2020 г. обработените и
изпратените за публикуване решения и определения са били 427, от които 380 по дела за
отнемане на имущество.

9

Утвърден със заповед № РД06-932#1/13.12.2021 г.

През 2021 г. на страницата на Комисията са публикувани и са изпратени до
представителите на медиите 83 съобщения за дейността на КПКОНПИ. През предходната
година те са били 66.
5. Служител по сигурността на информацията
Служителят по сигурността на информацията е на важно място в системата за
сигурност и защита на класифицираната информация в организационната единица
КПКОНПИ. Дейността му за 2021 г. е насочена към спазване и прилагане на нормативните
изисквания, както и на всички мерките за защита на класифицираната информация в
КПКОНПИ. Изготвени са множество становища, по различни казуси възникнали във връзка
с персоналната, индустриалната, документалната и физическа сигурност. През годината са
координирани и проведени обучения на голяма част от служителите с достъп до
класифицирана информация в централно управление на Комисията. Целта е придобиване на
знания, умения и опит за работа с класифицирана информация.

XIII. ДОКЛАДИ НА ЕК ОТНОСНО ВЪРХОВЕНСТВОТО НА ЗАКОНА. МЕРКИ ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕПОРЪКИТЕ

1. Информация за изпълнението на приетия с Решение № 806 на Министерския
съвет от 6 ноември 2020 г. План за изпълнение на мерки в отговор на препоръките и
посочените предизвикателства, съдържащи се в Доклада на Европейската комисия от
30 септември 2020 г. относно върховенството на закона за 2020 г., Ситуация в областта
на върховенството на закона в България
Мерките от Плана с отговорна институция КПКОНПИ са изпълнени. Настоящият
раздел представя подробна информация по изпълнението на всяка мярка.
Раздел II „Правна рамка за борба с корупцията“:
Предизвикателства в областта на човешките ресурси и подобряването на
цялостната работна на Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на
незаконно придобитото имущество
- Мярка № 5 „Провеждане на процедури по Закона за държавния служител /конкурси,
мобилност и др./ с цел заемане на свободните щатове в общата и специализираната
администрация на КПКОНПИ“. Мярката се изпълнява, постоянен срок за изпълнение.
Текущо се провеждат конкурсни процедури по реда на ЗДСл с оглед заемане на свободните
щатове в общата и специализирана администрация на Комисията. Подробна информация за
проведените през отчетния период конкурсни процедури е представена в раздел „Кадрово
осигуряване“ от настоящия доклад.
- Мярка № 6 „Завършване на процеса на оптимизиране на структурата на
администрацията на КПКОНПИ, с цел повишаване на ефективността на работата й и в
същото време разумно редуциране на броя на структурните звена и съотношението между
ръководни и изпълнителски кадри“. Мярката е изпълнена. Предприети са поредица от
действия, насочени към оптимизиране на структурата на администрацията, закриване на
ненатоварени звена и укрепване на капацитета на други с реална висока натовареност,
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създаване на нови звена, редуциране на броя на ръководните длъжности, както и към
икономия на бюджетни средства.
- Мярка № 7 „Приемане на нова териториална структура на администрацията на
КПКОНПИ, със закриване на ненатоварени звена /териториални бюра, изнесени работни
места/ в определени населени места и осигуряване с щатове на териториалните дирекции и
отдели с най-висока натовареност“. Мярката е изпълнена. Считано от 01.01.2021 г. са
закрити всички 8 териториални бюра /Сливен, Ямбол, Добрич, Шумен, Габрово, Плевен,
Пазарджик и Перник/ - поради дублиране в същите населени места и с териториални отдели
или поради натовареност, която не може да обоснове самостоятелно съществуване в
непосредствена близост до други, далеч по-натоварени звена /Перник, Пазарджик/. По тази
причина е закрито и изнесеното работно място в Монтана. Настоящата териториална
структура включва досегашните 13 териториални отдела - Бургас, Сливен, Варна, Шумен,
Велико Търново, Русе, Ловеч, Пловдив, Стара Загора, София, Благоевград, Видин и Враца,
както и 2 изнесени работни места – в Добрич и в Ямбол.
- Мярка № 8 „Увеличаване щатната численост на дирекция „Противодействие на
корупцията“ и провеждане на процедури за назначаване на служители на заварените
свободни и на новоразкритите щатове“. Мярката е изпълнена. Общата численост на
специализираната дирекция „Противодействие на корупцията“ е увеличен, проведени са
конкурсни процедури за назначаване на служители с цел обезпечаване на дейността на тази
ключова дирекция и осигуряване на необходимите ресурси за ефективно противодействие на
корупцията.
- Мярка № 9 „Създаване на териториални звена на дирекция „Противодействие на
корупцията“ по седалищата на апелативните райони и кадровото им осигуряване чрез
трансформиране на незаети щатове в администрацията, със запазване на възможността
за разкриване на изнесени работни места на тази дирекция“. Мярката е в процес на
изпълнение.
- Мярка № 10 „Приемане на нови правила и процедури за провеждане на проверките за
почтеност в КПКОНПИ /проектното предложение на Комисията в тази насока за
финансиране от ЕС чрез СПСР е класирано като такова с висок приоритет/“. Мярката се
изпълнява. Съвместно с Европейската комисия, Генерална дирекция „Подкрепа на
структурните реформи“ и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие,
КПКОНПИ стартира изпълнението на проект “Реформиране на проверките за почтеност на
служителите в Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество”, финансиран по Инструмента за техническа подкрепа за периода
2021-2027 г. (правоприемник на Програма за подкрепа на структурни реформи, считано от
2021 г.). Проектът е с продължителност от 18 месеца, с основна цел укрепване на системата
за почтеност в КПКОНПИ чрез реформа на рамката за проверка на почтеността на
служителите. В рамките на проекта, в сътрудничество с ОИСР ще бъдат разработени нови
правила за извършване на проверки за почтеност на служителите в КПКОНПИ, включително
отделни правила за служителите от специализираната дирекция „Противодействие на
корупцията“ – нови процедури, методологии, инструментариум. Ще бъде актуализиран и
Етичния кодекс на Комисията, в съответствие с новите процедури и с международните
стандарти и добри практики. Планирано е изготвянето на два комплекта практически
ръководства/наръчници, съобразени с методологиите и отговорностите на КПКОНПИ, по
предложените правила за проверка на почтеността и предложените изменения на Етичния
кодекс. Експерти на ОИСР ще проведат обучителни сесии за служители на КПКОНПИ в

подкрепа на прилагането на предложената система за проверка на почтеността и
предложените изменения на Етичния кодекс. Към момента е в ход дейността, свързана с
извършване на преглед и анализ на настоящата система за проверка на почтеността и на
Етичния кодекс. Осъществява се активна комуникация с представители на ЕК и ОИСР за
изпълнение на проектните дейности.
Публичност и повишаване на доверието в Комисията за противодействие на
корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество
- Мярка № 11 „Обновяване на интернет – страницата на КПКОНПИ, с въвеждане на
„Интернет приемна за граждани“ на нея: възможност за онлайн подаване на сигнали по
реда на ЗПКОНПИ и за изпращане на въпроси/отговори по приложението на закона“.
Мярката е изпълнена. Официалната интернет-страница на Комисията е актуализирана, с
обновен дизайн, отговарящ на правилата за институционална идентичност. Създадена е
рубрика „Интернет приемна“, която осигурява възможност за електронно отправяне на
запитвания по прилагането на ЗПКОНПИ, представена е обобщена информация по често
задавани въпроси, публикувани са вътрешни правила за предоставяне на информация. На
интернет-страницата на Комисията е разработена и функционалност за електронно подаване
на сигнали за корупция или за конфликт на интереси, на основание чл. 47 и чл. 48 от
ЗПКОНПИ.
- Мярка № 12 „Създаване на отделно звено в дирекция „Превенция на корупцията“,
което, в координация с другите звена от специализираната администрация, да
осъществява комуникацията с граждани, държавни институции и неправителствени
организации по постъпващите ежедневно запитвания по приложението на закона Информационен център на КПКОНПИ, който да провежда и информационни кампании с
антикорупционна насоченост“. Мярката е изпълнена. С решение на КПКОНПИ по протокол
№ 987/10.03.2021 г. са приети Вътрешни правила за предоставяне на информация по
запитвания по прилагането на ЗПКОНПИ, които регламентират реда за приемане и
разглеждане на запитвания от заинтересовани лица, отправени към КПКОНПИ, както и
предоставянето на информация по тях, във връзка с принципни въпроси по прилагането на
закона и изпълнението на задълженията, които той създава, относими към Глава пета от
ЗПКОНПИ „Декларации“ и Глава осма от ЗПКОНПИ „Конфликт на интереси“. Правилата
имат за цел повишаване на обществената информираност, превенция на нарушения на
разпоредбите на ЗПКОНПИ, както и осигуряване на унифициран механизъм за приемане,
разглеждане и предоставяне на информация по отправени запитвания към Комисията.
Всички постъпили запитвания се разпределят на дирекция „Превенция на корупцията“, в
съответствие с правомощията на дирекцията по чл. 32, ал. 2, т. 19 от Правилника за
устройството и дейността на КПКОНПИ и на нейната администрация - подготвя и предлага
на Комисията за одобряване указания по принципни въпроси и конкретни казуси, свързани с
дейността.
- Мярка № 13 „Утвърждаване на нови образци на декларациите за имущество и
интереси, както и на указания за попълване и подаване на тези декларации“. Мярката е
изпълнена. В сила от 01.01.2021 г. са нови образци на декларации за имущество и интереси,
както следва: декларация при встъпване в длъжност; ежегодна декларация; декларация при
освобождаване от длъжност; декларация при изтичане на една година след подаване на
финалната декларация. Целта е при попълване на данните в образците – таблични форми,
чието съдържание се определя от закона, максимално да бъдат улеснени задължените лица.
Приети са и Указания относно декларациите за имущество и интереси по ЗПКОНПИ, които
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служат за практическо подпомагане на лицата, заемащи висши публични длъжности при
изпълнение на задълженията им, свързани с декларациите за имущество и интереси и
съдържат информация относно видовете декларации, попълването им и начина и сроковете
за тяхното подаване. С решение по протокол № 1024 от 08.12.2021 г. КПКОНПИ прие нови
Указания за попълване и подаване на декларации за имущество и интереси по ЗПКОНПИ. Те
са достъпни на интернет страницата на Комисията с цел практическо подпомагане на лицата,
заемащи висши публични длъжности, при изпълнение на задълженията им, свързани с
попълване и подаване на декларациите за имущество и интереси по ЗПКОНПИ. Указанията
съдържат информация относно: задължени лица; видовете декларации и срокове за подаване;
попълване на декларации; подаване на декларации. По отношение на самото попълване на
декларациите за имущество и интереси, указанията предоставят както техническа
информация (предварителна настройка на компютъра, работа с образеца на декларация,
контрол и запис на данните, отпечатване – в приложение), така и информация по същество за необходимото съдържание на съответните раздели, таблици и елементи от тях.
- Мярка № 14 „Утвърждаване на нови образци на декларациите, подавани от лицата
в обхвата на пар. 2 от ДР на ЗПКОНПИ и на указания към тях“. Мярката е изпълнена.
- Мярка № 15 „Надграждане на съществуващата електронна система на Публичния
регистър с нови софтуерни решения по образците на декларации, включително и с
възможност за онлайн подаването им от задължените лица“. Мярката се изпълнява.
Одобрен за финансиране е проект на КПКОНПИ с наименование „Реализиране на ЦАИС
„Анализ на корупционния риск“ по Оперативна програма „Добро управление“. Проектът е с
продължителност от 26 месеца и е в изпълнение на мярка № 65 от Актуализираната пътна
карта за изпълнение на Актуализираната стратегия за развитие на електронното управление в
Република България 2019-2023 г. Проектните дейности отразяват и заложените приоритети в
Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията 2021 – 2027 г.
Основната цел на проекта е разработване и внедряване на централизирана автоматизирана
информационна система „Анализ на корупционния риск“, която да осигури сигурно,
достъпно и високотехнологично решение за осъществяване на функциите на КПКОНПИ по
чл. 13, ал. 1, т. 3 от ЗПКОНПИ, а именно - за извършване на проверка и анализ на
декларациите за имущество и интереси на лицата, заемащи висши публични длъжности. С
изпълнението на проекта ще се осигури цялостно електронизиране и автоматизиране на
процесите по подаване, обработване, съхранение и проверка на декларациите на лицата,
заемащи висши публични длъжности, минимизиране на субективния фактор при
извършаване на проверките и анализите, улесняване на изпълнението на задълженията на
лицата, заемащи висши публични длъжности. Системата ще позволява електронно подаване
на декларациите за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ от лицата,
заемащи висши публични длъжности и ще бъде интегрирана с приложимите хоризонтални
системи на електронното управление. В рамките на проекта ще бъде изготвена и
методология за анализ на корупционния риск въз основа на информацията за имуществото и
интересите на лицата, заемащи висши публични длъжности, която ще дефинира процеса и
условията за идентифициране на корупционен риск при проверка на декларираните
обстоятелства, при установяване на несъответствие между имуществото и нетния доход
и/или при наличие на др. обстоятелства. Проектът предвижда още изграждане на нов
електронен публичен регистър за декларациите на лицата, заемащи висши публични
длъжности по чл. 169, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ и електронен публичен регистър за

съставените актове за установяване на административни нарушения и за влезлите в сила
наказателни постановления по чл. 169, ал. 1, т. 3 от ЗПКОНПИ.
- Мярка № 16 „Публикуване на интернет страницата на КПКОНПИ на регистър на
законопроектите, предложени от органи на изпълнителната власт, спрямо които
Комисията е упражнила правомощията си за съгласуване относно корупционни рискове, с
„история“ на всеки законопроект и решенията по него“. Мярката е изпълнена. На
официалната интернет-страница на Комисията, в рубрика „Превенция на корупцията“ е
достъпен Регистър на законопроектите.
- Мярка № 17 „Публикуване на интернет страницата на КПКОНПИ на
систематизирана съдебна практика по принципни въпроси относно конфликта на
интереси, с непрекъснатото обновяване на тази „база данни“. Мярката е изпълнена. На
официалната интернет-страница на Комисията, в рубрика „Конфликт на интереси“ е
публикувано систематизирано обобщение на основната съдебна практика по Глава осма
„Конфликт на интереси“ от ЗПКОНПИ и по процесуалните въпроси по производствата пред
съд.
- Мярка № 18 „Активна медийна комуникация“. Мярката е с постоянен срок за
изпълнение. Осъществява се активна медийна комуникация по отношение на дейността на
Комисията както с национални, така и с международни партньори.
2. Доклад на Европейската комисия относно върховенството на закона за 2021 г.
На 20.07.2021 г. Европейската комисия оповести втори Доклад относно
върховенството на закона за 2021 г. Глави по държави: ситуация в областта на
върховенството на закона в България. Относимите към КПКОНПИ по-важни констатации в
доклада са както следва: „….Изпълнението на институционалните реформи в областта на
борбата с корупцията беше консолидирано. Беше одобрена новата стратегия за борба с
корупцията за периода 2021-2027 г. с нов набор от приоритети, а именно укрепване на
капацитета за борба с корупцията; повишаване на отчетността на местните органи; и
създаване на среда срещу корупцията, способна да реагира своевременно….. В резултат на
всеобхватната реформа, проведена през 2017 г. и 2018 г., България създаде Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
(наричана по-нататък „КПКОНПИ“ или „Комисия за противодействие на корупцията“).
Тази Комисия носи основната отговорност както за превантивните, така и за
репресивните действия по отношение на корупцията по високите етажи на властта,
воденето и управлението на публичния регистър на декларациите за имущество,
наблюдението и предоставянето на становища по въпроси, свързани с конфликт на
интереси, както и за отнемането на незаконно придобито имущество. Тя също така
извършва институционални оценки на корупционния риск с цел разработване на съобразени
с конкретните нужди планове за действие за почтеност на институциите. След
провеждането на тази оценка отправените към публичните институции препоръки са
обвързващи и последващите действия трябва да бъдат редовно докладвани на Комисията
за противодействие на корупцията….. Комисията за противодействие на корупцията
допълнително подобри организационната си структура. Тя рационализира финансовите
ресурси, които бяха увеличени в началото на 2021 г. Комисията също така продължи да
увеличава персонала си, включително чрез нови назначения на инспектори в дирекцията,
отговаряща за борбата с корупцията. През 2020 г. Комисията за противодействие на
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корупцията отне незаконно придобито имущество на стойност 6,2 милиона евро, а 30 лица
бяха санкционирани за конфликт на интереси. В сравнение с 2019 г. се наблюдава спад (от
около 20 %) в броя на извършените проверки, както и на получените сигнали за
предполагаеми нарушения, свързани с корупция….. Планът за изпълнение, приет през
ноември 2020 г. за справяне с някои предизвикателства, посочени в Доклада относно
върховенството на закона за 2020 г., обхваща и въпроси, свързани с корупцията. С плана за
изпълнение се цели да се подобрят разследванията и да продължи укрепването на
дейността на КПКОНПИ…… В обхвата на компетентността на Комисията за
противодействие на корупцията попадат разработването на етични стандарти за
поведение на висшите служители (включително министри и кметове), системите за
проверка на почтеността и съдействието за прилагането им…..Въведена е система за
проверка на декларациите за имущество и конфликт на интереси. През 2020 г. КПКОНПИ е
извършила 21 587 проверки на декларации за имущество и интереси на лица, заемащи висши
публични длъжности (в сравнение с 9 900 проверки през 2019 г.), включително на лица,
участвали в местните избори. Декларациите са публично достъпни чрез Регистъра на лица,
заемащи висши публични длъжности, на уебстраницата на Комисията за противодействие
на корупцията…. Няма специален закон за защита на лицата, сигнализиращи за нередности.
Въпреки това съществуващото наказателно законодателство, приложимо за свидетелите,
предоставя защита mutatis mutandis на лицата, които докладват за случаи на
престъпления, включително корупция. Анонимните жалби не са нито позволени, нито
защитени, поради което Комисията за противодействие на корупцията не може да
използва информацията, получена от неизвестни лица или неразкрити източници…“
КПКОНПИ оценява доклада като обективен, изчерпателен и точен. Представена е
вярна картина на дейността на Комисията, като положителна е оценката за предприетите
действия за укрепване на кадровия капацитет на администрацията, включително в дирекция
„Противодействие на корупцията“, за работата в областта на конфликта на интереси,
публичния регистър и особено отнемането на незаконно придобито имущество (в годишен
размер на 12 172 551,64 лв.). Докладът на ЕК в частта му относно работата на КПКОНПИ
представлява и цялостна положителна оценка на проведената у нас законодателна реформа, в
резултат на която е създадена и Комисията с настоящите й правомощия.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основните цели и задачи, формулирани приоритети в дейността на КПКОНПИ за
2021 г. са изпълнени. Предприети са необходимите структурни и организационни мерки за
обезпечаване на дейността на административните звена, укрепване на капацитета на
институцията, повишаване на прозрачността и отчетността в работата, утвърждаване на
принципите на електронното управление, повишаване на интегритета на служителите,
засилване на взаимодействието и сътрудничеството между институциите. Акцент в
дейността на Комисията през отчетния период бе изпълнението на ангажиментите и
отговорностите в рамките на дефинираните национални приоритети, европейски и
международни препоръки.
Чрез приети вътрешни актове (напр. Вътрешни правила за приемане и разглеждане на
сигнали за корупция или конфликт на интереси и за защита на лицата, подали сигнали,

Вътрешни правила за предоставяне на информация по запитвания по прилагането на
ЗПКОНПИ и др.), организационни действия и технически възможности (извършване на
ежедневен медиен мониторинг за сигнали; достъпна рубрика „Сигнали“, с възможност за
онлайн подаване на сигнали за корупция и/или конфликт на интереси; рубрика „Интернет
приемна“ с възможност за онлайн отправяне на въпроси по приложението на закона и др.),
КПКОНПИ осигури допълнителни механизми за превенция на конфликт на интереси,
проверка на сигнали за корупция и/или конфликт на интереси и ефективно производство по
установяване на конфликт на интереси за лицата, заемащи висши публични длъжности.
Последиците от пандемията от COVID-19 намират отражение и в нормотворческия
процес. В тази връзка, с оглед правомощието на КПКОНПИ за съгласуване на всеки
законопроект, изготвен от органите на изпълнителната власт, относно наличието на
корупционен риск, в изготвяните становища и решенията на Комисията се прави оценка на
рисковете, наличие на предпоставки, генериращи корупционен риск и се предлагат
съответни мерки за минимизиране, вкл. по отношение на действия в контекста на борбата с
пандемията от COVID-19.
Сравнението на основните показатели за работата на КПКОНПИ за периода 2019 г. –
2021 г. показва постигане на много добри резултати през отчетния период по основните
направления на дейност: превенция на корупцията, деклариране на имущество и интереси,
конфликт на интереси, противодействие на корупцията, отнемане на незаконно имущество и
управление на обезпеченото имущество. Усилията следва да продължат в следните области,
очертани като основни приоритети в дейността през 2022 г.:
 Продължаващи действия за ефективна превенция и противодействие на корупцията;
 Засилване на сътрудничеството и взаимодействието с национални и международни
институции и организации в контекста на повишаване на ефективността в
противодействието на корупцията;
 Продължаване на активната работа на дирекция „Противодействие на корупцията“,
особено при проверките, възложени по реда на Закона за съдебната власт и оперативното
взаимодействие с органите на Прокуратурата на Република България;
 Продължаващи действия по посока на укрепване на капацитета на КПКОНПИ,
включително чрез утвърждаването на принципите на електронното управление, както и
условия за професионално развитие на служителите и утвърждаване на институционалната
идентичност;
 Доразвитие на инициативи в подкрепа на осигуряване на публичност и прозрачност,
повишаване на доверието в Комисията.
Комисията потвърждава позицията, изразена в предходния отчетен доклад, за
необходимост от приемане на изменения и допълнения в ЗПКОНПИ. За периода от
влизането на закона в сила до настоящия момент е формирана значителна практика по
прилагането му, от която могат да се направят множество изводи за най-належащите
промени. Те включват не само публичния регистър (кръг от лица, определени като заемащи
висши публични длъжности, обстоятелства, подлежащи на деклариране, видове декларации
и т.н.), но и норми, свързани с процедурите по установяване и отнемане на незаконно
придобито имущество. При наличие на воля от страна на законодателя за промени в закона,
от страна на КПКОНПИ е налице реална готовност с експертни предложения.
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Членовете на КПКОНПИ изразяват благодарност към администрацията на Комисията
за постигнатите резултати през 2021 г. и уважение към труда на всеки служител, допринесъл
за тези резултати.
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КОМИСИЯ
Председател
Заместник-председател
Членове

Главен секретар
Обща администрация
 Дирекция “Административно-правно и
информационно обслужване”
 Отдел „Правен“
 Отдел „Човешки ресурси“
 Отдел „Административно и деловодно
обслужване ”
 Отдел „Информационно обслужване и
технологии”
 Дирекция „Финансово-стопански дейности и
управление на собствеността"
 Отдел „Бюджет и счетоводство”
 Отдел „Проекти и програми“
 Отдел „Обществени поръчки”
 Отдел „Собственост и технически
дейности”
- Сектор „Управление на собствеността“
- Сектор „Автотранспорт“

Кабинет на Председателя
Вътрешен одит
Финансово управление и контрол
Инспекторат
Служител по сигурността на информацията
Длъжностно лице по защита на личните
данни
Връзки с обществеността
Международно сътрудничество

Специализирана администрация
 Дирекция „Координация и контрол”
 Отдел „Контрол върху отнемането на
незаконно придобитото имущество”
 Отдел „Контрол върху процесуалното
представителство"

Специализирана администрация
 Дирекция „Противодействие на корупцията”
 Дирекция „Превенция на корупцията”
 Отдел „Координация, взаимодействие и
съгласуване”
 Отдел „Методологично осигуряване,
анализи и мерки”
 Дирекция „Публичен регистър“
 Отдел „Декларации“
 Отдел „Проверки и анализи“
 Отдел „Административнонаказателна
дейност и контрол”
 Дирекция „Конфликт на интереси”
 Дирекция „Управление на обезпеченото
имущество”
 Отдел „Обезпечено имущество”
 Отдел „Анализ, статистика и
взаимодействие”
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КОМИСИЯ

ТД Бургас

ТД Варна

ТО Бургас

ТО Варна

ТО Сливен

ИРМ Ямбол

ИРМ Добрич

ТО Шумен

ТД В. Търново

ТД Пловдив

ТД София

ТО В. Търново

ТО Пловдив

ТО София

ТО Русе

ТО Стара Загора

ТО Благоевград

ТО Ловеч

ТО Видин

ТО Враца

