ПРОЕКТ !

МОТИВИ
КЪМ ИНСТРУКЦИЯ
ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И
ОРГАНИТЕ ПО ЧЛ. 16, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА
КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО

Настоящият проект на Инструкция е изготвен на основание чл. 27, ал. 1, т. 1, във
връзка с ал. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество (ЗПКОНПИ, закона).
Целта е на базата на досега съществуващото сътрудничество, да се надгради и
доразвие взаимодействието между Комисията за противодействие на корупцията и за
отнемане на
незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ, Комисията) и
Прокуратурата на Република България (ПРБ) за изпълнение на включените със закона в
компетентността на Комисията дейности по Глава девета „Противодействие на
корупцията чрез разкриване на прояви на лица, заемащи висши публични длъжности“.
Така следва да се осигурят необходимите нормативни и организационни условия за
целенасочено взаимодействие между дирекцията по Глава девета от ЗПКОНПИ и
органите на досъдебното производство.
С Инструкцията се регламентират редът и сроковете за осъществяване на
взаимодействието между ПРБ и органите по чл. 16, ал. 2 от ЗПКОНПИ, при
противодействието на корупцията, в съответствие със законоустановените им функции.
Предвидено е общото ръководство на взаимодействие и контрол по прилагането
на Инструкцията да се осъществяват от главния прокурор на Република България и от
председателя на КПКОНПИ. Координацията на взаимодействието е разписано да се
извършва от заместник на главния прокурор при Върховната касационна прокуратура
(ВКП), определен със заповед на главния прокурор, и от заместник-председател на
КПКОНПИ или ресорен член на комисията, определен със заповед на председателя на
Комисията. За подпомагане на общото ръководство и координация на
взаимодействието се създава постоянно действаща контактна група.
В проекта е предвидено оперативното ръководство на взаимодействието на
регионално ниво, (в районни, окръжни и апелативни съдебни райони) да се
осъществява чрез Контактната група по чл. 3, ал. 1 от Инструкцията, от съответния
административен ръководител на прокуратура и от директора на Дирекция
„Противодействие на корупцията” към КПКОНПИ.
Взаимодействието при извършване на проверка по конкретни сигнали за
корупция за лице, заемащо висша публична длъжност, или при провеждането на
досъдебно производство, се осъществява под непосредственото ръководство на
съответния прокурор и съответните органи по чл. 16, ал. 2 от ЗПКОНПИ.
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Взаимодействието между ПРБ и КПКОНПИ е регламентирано в Глава втора от
проекта на Инструкция, като са предвидени и съответните законови действия при
осъществяване на различните форми на сътрудничество.
Създадена е правна възможност за обучение и повишаване на квалификацията
на прокурорите и на служителите по чл. 16, ал. 2 от ЗПКОНПИ, както и на други
служители на КПКОНПИ, в сферата на противодействието на корупцията и отнемането
в полза на държавата на незаконно придобитото имущество, чрез организиране на
съвместни обучения и обсъждане на добри практики.
С приемането на проекта на Инструкция:
 ще се доразвие досега съществуващото взаимодействие между ПРБ и
КПКОНПИ и
 ще се създадат предпоставки за надграждане на постигнатите до настоящия
момент положителни резултати.
Предвид горепосоченото, провеждането на обществено обсъждане на проекта в
по-кратък времеви период би дало възможност за ускорено приемане на подзаконовия
нормативен акт, което да осигури пълноценно, регламентирано и по-ефективно
взаимодействие между ПРБ и КПКОНПИ по противодействието на корупцията и
отнемането в полза на държавата на незаконно придобитото имущество.
Предложения и становища по проекта се приемат в срок от 14 дни, съгласно
чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, а именно при изключителни случаи,
когато съставителят на проекта може да определи друг срок, но не по-кратък от 14 дни.
Настоящия проект не попада сред проектите на нормативни актове, за които
Законът за нормативните актове изисква извършването на предварителна оценка на
въздействието.
Приемането на проекта не е свързано с разходване на допълнителни средства от
бюджета и няма да са необходими финансови и други средства относно прилагането на
новата уредба.
Проектът не е съпроводен със справка за съответствие с европейското право, тъй
като не се отнася до актове на Европейския съюз, с които е направена хармонизация на
регламентираната материя.
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