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Първа част.
ПРЕВЕНЦИЯ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ
Функции на Комисията
През януари 2018 г. влезе в сила новият Закон за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество. Новосъздаденият единен антикорупционен орган Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество (КПКОНПИ) пое няколко основни функции:
по установяване на конфликт на интереси на лицата, заемащи висши публични
длъжности, посочени в закона – анализ на информацията от подаваните декларации
за имущество и интереси, както и разглеждане на подадени сигнали за конфликт на
интереси;
по превенция на корупцията чрез информационно-аналитична дейност – събиране
и обработване на информация и данни, анализи за оценка на корупционния риск,
оперативно-издирвателна дейност, използване на специални разузнавателни средства (СРС);
по отнемане на незаконно придобито имущество.

Комисията е независим, специализиран, постоянно действащ държавен орган за
осъществяване на политиката по противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество. Състои се от 5 члена, избирани от
Народното събрание с обикновено мнозинство.

Комисията няма разследващи правомощия, нито повдига обвинения за извършени престъпления. Тези функции се осъществяват единствено от разследващите
органи и прокуратурата. Комисията само оказва съдействие на тези органи, когато
това е възложено в рамките на конкретно наказателно производство.   

Основни понятия
В закона конфликтът на интереси се определя като:
състояние, което възниква, когато лице, заемащо висша публична длъжност, има
частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективното
изпълнение на правомощията или задълженията му по служба (чл. 52 ЗПКОНПИ).
Частен е всеки интерес, който води до облага от материален или нематериален
характер за лице, заемащо висша публична длъжност, или за свързани с него лица,
включително всяко поето задължение (чл. 53 ЗПКОНПИ).

В закона се съдържа примерно изброяване на видовете материална и нематериална
облаги, включително получаване на стоки или услуги безплатно или на цени, по-ниски
от пазарните, получаване на привилегия, получаване на дар и др.
Облага се всеки доход в пари или имущество, включително придобиване на дялове
или акции, както и предоставяне, прехвърляне или отказ от права, получаване на стоки или услуги безплатно или на цени, по–ниски от пазарните, получаване на привилегия или почести, помощ, глас, подкрепа или влияние, предимство, получаване на или
обещание за работа, длъжност, дар, награда или обещание за избягване на загуба,
отговорност, санкция или друго неблагоприятно събитие (чл.54 ЗПКОНПИ)
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Конфликтът на интереси е административно нарушение, а не престъпление.
Конфликтът на интереси e елемент от понятието за корупция по смисъла
на закона. Корупция е налице, когато в резултат на заеманата висша публична
длъжност лицето злоупотребява с власт, нарушава или не изпълнява служебни
задължения с цел пряко или косвено извличане на неследваща се материална
или нематериална облага за себе си или за други лица (чл.3 ЗПКОНПИ).
Конфликтът на интереси е различен от престъпленията подкуп, търговия с влияние, злоупотребата със служебно положение по смисъла на Наказателния кодекс, но може да е индикация за осъществено престъпно поведение.

„Свързани лица“ са:

съпрузите или лицата, които се намират във фактическо съжителство, родни-

ните по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и по
сватовство – до втора степен включително;

физически и юридически лица, с които лицето, заемащо публична длъжност, се намира в икономически или политически зависимости, които пораждат основателни съмнения в неговата безпристрастност и обективност.
Наличието на свързани лица самó по себе си не представлява конфликт на интереси.
Свързаността създава риска от такъв в случаите, при които лицето, заемащо висша публична длъжност, упражнява правомощия или изпълнява задължения по служба в частен
интерес – собствен или на свързаното с него лице (§1, т.15 от ДП на ЗПКОНПИ).

За да е осъществен конфликт на интереси, в практиката по прилагане на закона е възприето, че лицето реално и фактически трябва да е упражнило свои правомощия в частен интерес, т. е. не само да има потенциална възможност за повлияване на осъществяването на правомощията.
Разминаването между формалния текст на закона (потенциална възможност за повлияване)  и практиката по прилагане (реално да са осъществени правомощия в частен интерес) в определени случаи води до невъзможност да се установи конфликт на интереси.
Липсата на частен интерес за лицето, заемащо публична/висша публична длъжност
или за свързани с него лица, води до невъзможност за реализиране на конфликта на
интереси и съответстващото му нарушение.
Липсата на упражнени правомощия по служба, предопределят и липсата на частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективното им изпълнение.

Липсата на който и да е елемент от понятието „конфликт на интереси“ обуславя
невъзможност за нарушаване на забраните в закона.

Законови забрани и ограничения
В закона са въведени изрични забрани на осъществяване на определено поведение (чл.
55-60 ЗПКОНПИ). Тяхното нарушаване ще доведе до установяване от Комисията и другите правоприлагащи органи на конфликт на интереси и налагане на санкции за лицето.
Лице, заемащо висша публична длъжност:
не може да представлява държавата или общината в случаите, когато има частен
интерес от вземането на дадено решение.
няма право при изпълнение на задълженията си да гласува в частен интерес.

4

Превенция на конфликт на интереси и злоупотреби с обществени поръчки

няма право да използва служебното си положение, за да оказва влияние в частен
интерес върху други органи или лица при подготовката, приемането, издаването или
постановяването на актове или при изпълнението на контролни или разследващи
функции.
няма право да участва в подготовката, обсъждането, приемането, издаването или
постановяването на актове, да изпълнява контролни или разследващи функции или
да налага санкции в частен интерес. Такова лице няма право да сключва договори
или да извършва други дейности  в частен интерес при изпълнение на правомощията
или задълженията си по служба.
няма право да се разпорежда с държавно или общинско имущество, да разходва
бюджетни средства, включително средства от фондове на ЕС, да издава удостоверения, разрешения или лицензии или да осъществява контрол по тези дейности в интерес на ЮЛНЦ, ТД или кооперации, в които то или свързани с него лица са членове на
орган на управление или контрол, управители, съдружници или притежават дялове
или акции.
няма право да извършва тези дейности в интерес на ЮЛНЦ, ТД или кооперации,
в които то е било член на орган на управление или контрол, управител, съдружник
или е притежавало дялове или акции една година преди датата на избирането или
назначаването му.
няма право да използва или да разрешава използването в частен интерес на информация, получена при изпълнението на правомощията или задълженията му по
служба, докато заема длъжността и една година след напускането.
няма право да извършва консултантска дейност по отношение на лица, които са
заинтересовани от актовете му, издавани при осъществяване на правомощията или
задълженията му по служба.
няма право да дава съгласие за търговска реклама.

Последици при установяването на конфликт на интереси
Установяването на конфликт на интереси с влязъл в сила акт е основание за освобождаване от длъжност, освен когато в Конституцията е предвидено друго (конституционните органи или техни членове, ползващи специален имунитет – като президентът
и вицепрезидентът, народните представители, членовете на Конституционния съд се
освобождават по предвидения в Конституцията ред като установеният конфликт на интереси не е самостоятелно основание за освобождаване).
Възнаграждението, получено от правоотношението или деянието, породило конфликт
на интереси, за периода, през който конфликтът на интереси е бил укрит, се отнема в
полза на държавата или общината.
Когато бъде установено, че в резултат на конфликт на интереси лице, заемащо висша
публична длъжност, или свързано с него лице е получило материална облага, нейната
равностойност се отнема в полза на държавата.

Действия за предотвратяване на конфликт на интереси
Когато лице, заемащо висша публична длъжност, има частен интерес, то е длъжно да
си направи самоотвод от изпълнението на конкретно правомощие или задължение
по служба, като уведоми органа по избора или назначаването.
Когато на заседание на колективен държавен орган или на орган на местното самоуправление се обсъжда и решава въпрос, по който негов член е обявил частен
интерес, последният не може да участва в обсъждането и да гласува. В тези случаи
решенията се приемат с предвиденото мнозинство от членовете на органа, като се
изключи лицето, което е обявило частен интерес.
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Органът по избора или назначаването е длъжен да направи отвод на лице, заемащо
висша публична длъжност, ако разполага с данни за негов частен интерес във връзка
с конкретно правомощие или задължение по служба.
Самоотводите и отводите се правят незабавно след възникване или узнаване на данните за наличие на частен интерес.
Самоотводите и отводите се мотивират.

Ограничения след освобождаване от висша публична длъжност
Лице, по отношение на което е установен конфликт на интереси, няма право в продължение на една година да заема публична длъжност
Лицето, заемало висша публична длъжност, няма право в продължение на една
година от освобождаването му от длъжност да сключва трудови договори, договори за консултантски услуги или други договори за изпълнение на ръководни или
контролни функции с ТД, ЕТ, ЮЛНЦ и др., по отношение на които в последната една
година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е осъществявало действия по разпореждане, регулиране или контрол или е сключвало
договори с тях.
Лицето няма право в продължение на една година от освобождаването си от длъжност да участва или да представлява физическо или юридическо лице в процедури
за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от
фондове на ЕС пред институцията, в която е заемало длъжността, или пред контролирано от нея юридическо лице.

Подаване на сигнал
Всеки, който разполага с данни за корупция или за конфликт на интереси за лице,
заемащо висша публична длъжност, може да подаде сигнал до Комисиятал
За сигнал се приема и публикация в медиите.
Анонимни сигнали не се разглеждат.
Подадени до Комисията сигнали за конфликт на интереси или за корупция на магистрати се изпращат за проверка до Инспектората към Висшия съдебен съвет
Защита за подателя на сигнала – органите и служителите са длъжни да не разкриват
самоличността на лицето, подало сигнала,  както и да не разгласяват фактите и данните, които са им станали известни във връзка с подадения сигнал.

Конфликтът на интереси е административно нарушение. Сигнали за осъществен
конфликт на интереси се подават до:
Комисията – за лицата, заемащи висши публични длъжности;
Инспектората към Висшия съдебен съвет – за магистратите;
другите контролни органи – инспекторати по Закона за администрацията или
комисии  – за останалите категории лица, заемащи публични длъжности.
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Подай сигнал до:
Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото
имущество
Формуляр за подаване на сигнал на основание чл. 47 и чл. 48 от ЗПКОНПИ: http://
www.ciaf.government.bg/pages/view/signali-195/
Регистър на лицата, задължени да подават имуществени декларации, вкл. и е-достъп
до подадените декларации: https://register.caciaf.bg/2019/index.html
Адрес: гр.София 1000, пл. „Света Неделя“ №6
e-mail: caciaf@caciaf.bg
Тел.: +359 2 940 14 44; +359 2 940 14 17

Инспекторат към Висшия съдебен съвет
Регистър на лицата, задължени да подават имуществени декларации, вкл. и е-достъп
до подадените декларации: http://www.inspectoratvss.bg/bg/page/129
Адрес: гр. София, п.к. 1000, ул. „Георг Вашингтон“ №17
Тел.: 02 9057550
E-mail: ivss@inspectoratvss.bg

Главен инспекторат на Министерския съвет
Е-форма за подаване на сигнал до инспектората:
http://anticorruption.government.bg/content.aspx?p=12
Адрес: 1194 София, бул. „Дондуков“ №1

Примери:
* Казусът „Апартаментгейт“ – март-април 2019 г.
Разследване, публикувано през март 2019 г. от АКФ, съвместно с Радио Свободна Европа, разкри данни за покупки на
луксозни недвижими имоти от лица, заемащи висши публични длъжности, на цени значително под пазарните и по
начини, които се различават от обичайните търговски практики.
Разследването предизвика значителен обществен отзвук и доведе до оставки – на министъра на правосъдието Цецка
Цачева, на зам. министъра на спорта Ваня Колева, зам. министъра на енергетиката Красимир Първанов, както и на
Цветан Цветанов, който през март се оттегли от парламента и от поста председател на парламентарната група на ГЕРБ,
а в края на май напусна и всички ръководни постове в партията. Между засегнатите лица беше и председателят на КПКОНПИ Пламен Георгиев, който излезе в отпуск до приключване на проверките, а след освобождаването му от поста,
беше назначен за генерален консул на България в град Валенсия, Испания.
След това разследване значителен брой медии използваха Имотния регистър (основния източник в разследването на
АКФ и Свободна Европа), за да проверят имотния статус на редица други висши публични служители. Последва нова
вълна от оставки, а редицата етични и законови въпроси, които „Апартаментгейт“ повдигна, бяха предмет на дебатите
от предизборната кампания за Европейски парламент през май.
Още в началото на скандала прокуратурата възложи на КПКОНПИ да провери изнесените факти. АКФ подаде сигнали
до КПКОНПИ, Национална агенция за приходите (НАП) и две парламентарни комисии. На 19-ти юни т.г. КПКОНПИ приключи служебно образуваните проверки за конфликт на интереси, очаквано без да открие нарушения.
*Казус с премиера – 2018 г.
През 2018 г. комисията разглежда получен сигнал срещу министър-председателя за осъществено нарушение на забранителната норма относно даването на съгласие или да използването на служебното  положение за търговска реклама (чл.62
от ЗПКОНПИ).1 В конкретния случай премиерът е участвал на полуфиналния и финалния мач на държавното първенство за
футбол за ветерани, като е облечен и играе с тениска с надпис на компания за хазартни залагания. Установено е, че действително премиерът е участвал във футболните срещи със стандартния екип на отбора, който съдържа съответния надпис.
_______________________________________
1. КПКОНПИ – Решение № РС – 203-18-068/ 19.09.2018 г.
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Комисията установява, че Бойко Борисов, като министър – председател не е давал съгласието си, образът му или името
му да бъдат използвани за рекламни цели по време на неговите участия във футболни срещи, както и че няма сключени
никакви договори с отбора, в който играе, нито е получавал каквито и да било възнаграждения.
При анализа на обстоятелствата комисията приема, че за да се установи конфликт на интереси в конкретния случай,
следва да има реално упражнено властническо правомощие, повлияно от частен интерес. В същото време по чл. 62 от
закона, за да е съставомерно деянието, се изисква обективно да е налице ситуация, при която лицето, заемащо висша
публична длъжност, се е съгласило (вкл. допуснало е), че неговите действия ще бъдат използвани за търговска реклама.     
КПКОНПИ приема, че „не е налице нито упражнено правомощие по служба от Бойко Борисов в качеството му на министър – председател на Република България, нито наличието на частен интерес от упражненото правомощие по служба,
който да води до облага за лицето, заемащо висша публична длъжност“. Тези правни изводи са основание да не се
установи конфликт на интереси по отношение на премиера.
* Казус с народен представител – януари 2018 г.
Сигналът е подаден от АКФ в началото на 2018 г. непосредствено след началото на работата на новата антикорупционна комисия. Сигналът е във връзка с неизпълнение на законово задължение за деклариране на имущество и интереси.
АКФ установи, че народният представител Волен Сидеров е пропуснал да декларира повече от три месеца промяна
в обстоятелствата в декларацията за имущество и интереси (станал е учредител и съдружник в търговско дружество
„Галерия стил“ ООД с мажоритарен дял от 75 дяла). Той е бил длъжен да направи това в  7-дневен срок след настъпване
на новите обстоятелства. Към момента на подаването на сигнала депутатът е извършил административно нарушение
по чл. 174, ал. 1 ЗПКОНПИ, поради което комисията е трябвало да наложи наказание глоба в размер от 1000 до 3000 лв.
Комисията установява виновно неизпълнение на законови задължения, но като прилага закона в интерес на народният
представител, отказва да наложи санкция, а производството е прекратено.2
* Казус със заместник-кмет на община Габрово – февруари 2018 г.
АКФ подава сигнал в края на 2017 г. по отношение на заместник-кмет на община Габрово и на свързано с него лице
(неговата сестра), служител в общината и началник на отдела за проектни дейности. Комисията потвърждава извода
на АКФ за упражнено властническо правомощие на заместник-кмета по отношение сестра му – началник отдел в общинската администрация, като я назначава за председател на комисия за провеждане на обществена поръчка като в
същото време тя е и ръководител на проекта в общината, по който се провежда обществената поръчка. КПКОНПИ се задоволява с дадените обяснения за липсата на частен интерес, въпреки че е нарушена изрична законова забрана да
се упражняват властнически правомощия по отношение на свързани лица, които са в йерархична зависимост. Въпреки
фактите по делото, конфликт на интереси не е установен, нито е установено нарушение на други законови забрани.3
* Казус с директора на НИМ – март 2018 г.
Производството за установяване на конфликт на интереси е по отношение на директора на Националния исторически
музей (НИМ)4, който  през 2015 г. сключва договори и извършва плащания между институцията и юридически лица /
ООД и сдружение/, в които собственик на част от капитала и член на орган на управление на съответното юридическо
лице са неговата дъщеря и племенниците му, т. е. налице са хипотези на договаряне със свързани лица – от първа и от
трета степен. Директорът е подписал с търговското дружество два договора за изработка на печатни издания с рекламен характер, по които дружеството е издало фактури, получени от директора, и са наредени плащания. Нарушена е
процедурата за сключване на договори за предоставянето на услуги, с което се нарушава законовата забрана по отношение на лицата, заемащи публични длъжности – за сключване на договори или да извършват други дейности в частен
интерес при изпълнение на правомощията или задълженията си по служба.  
С решението на КПКОНПИ са установени конфликт на интереси и неподаване на декларация за частен интерес по конкретен повод.
От упражнените от директора властнически правомощия е реализирана, както нематериална облага под формата на
помощ и подкрепа за свързаните с него лица, така и материална облага за свързаните лица, изразяваща се във възможността същите да получат дивидент в резултат на реализираната от дружеството по-висока печалба.

_______________________________________
2. КПКОНПИ – Решение за прекратяване на производство № РП-809-18-026/ 12.04.2018 г.
3. КПКОНПИ – Решение № РС – 214-17-003/ 28.02.2018 г.  
4. КПКОНПИ – Решение № РС – 003-17-006 / 09.03.2018 г.

8

Превенция на конфликт на интереси и злоупотреби с обществени поръчки

Част втора.
КОРУПЦИОННИ РИСКОВЕ ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ
НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
При провеждането на обществени поръчки (ОП) по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) често възникват практики на злоупотреба, тъй като се разходват значителни
обществени средства – от европейски фондове и от националния бюджет при условия
на занижен контрол, интензивни стимули за получаване на ресурси и висок корупционен натиск. В същото време трябва да се гарантира общественият интерес за ефективно
и разумно разходване на средствата.
Актуалният Закон за обществените поръчки е в сила от 2016 г. като някои от последните
съществени изменения се отнасят до постепенно засилване на електронните средства
в процедурата чрез използване на централизирана електронна платформа, възможност за електронно подаване на оферти и оценка на офертите. Тези изменения са
мотивирани и с редуциране на корупционните рискове.

Понятие за ОП
Обществена поръчка е придобиването от един или няколко възложители, посредством договор за обществена поръчка, на строителство, доставки или услуги от избрани от тях изпълнители, предназначени за обществени цели или за нуждите на
публични възложители, а при секторни възложители – за изпълнение на секторни
дейности (чл.1 ал.2 ЗОП).

Когато държавна институция или публично-правна организация (възложители) се
нуждае от извършването на строителство, доставка или услуга (предмет на обществената поръчка), тя провежда конкурс, в който участници представят своите оферти
за изпълнение на поръчката. Възложителят избира един от тях за изпълнител, като с
него се подписва договор за изпълнение на обществена поръчка.
За да се гарантира, че избраният кандидат ще може да изпълни обществената поръчка, възложителят залага минимални изисквания към техническото и икономическото
състояние на участниците (критерии за подбор), които следва да са свързани с предмета на обществената поръчка и не следва необосновано да ограничават участниците. Например, за доставката на коли не може да се изиска наличието на архитект на
трудов договор.
Постъпилите оферти от участниците, които покриват критериите за подбор, се оценяват по предварително утвърдена и публикувана от възложителя методика за оценка.
Класираният на първо място участник се избира за изпълнител на обществената поръчка и с него се подписва договор за обществена поръчка.

Принципи
ОП се възлагат в съответствие с принципите на правото на ЕС и по-специално тези за свободно движение на стоки, свобода на установяване и свобода на предоставяне на услуги
и взаимно признаване, както и с произтичащите от тях принципи на:  
равнопоставеност и недопускане на дискриминация
свободна конкуренция
пропорционалност
публичност и прозрачност.
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При възлагането на ОП възложителите нямат право да ограничават конкуренцията
чрез включване на условия или изисквания, които дават необосновано предимство или
необосновано ограничават участието на стопански субекти в обществените поръчки и
които не са съобразени с предмета, стойността, сложността, количеството или обема на
обществената поръчка.

Публичност и прозрачност
Спазването на тези принципи гарантира възможност за ефективен контрол от страна на
обществеността и компетентните органи
Осъществява се чрез:
Профил на купувача – възложителите задължително поддържат на своите интернет
страници профила с информация за проведените процедури – документи по процедурата, изисквания към кандидатите, решения на комисията, проект на договор
Регистър на обществените поръчки към Агенцията за обществени поръчки – осигурява достъп до пълната документация по проведените ОП
Закон за достъп до обществена информация – подаване на заявления, с които се
иска достъп до конкретна документация по проведена ОП
Справки в публични бази данни – Търговски регистър, Имотен регистър, Кадастър,
регистри на издадени строителни документи и др.

Предмет
ОП се възлагат за строителство, доставки или услуги и за провеждане на конкурси за
проект.
Чрез ОП се разходват:  
публичните средства;  
средствата от европейските фондове и програми
средствата за дейности в секторите на водоснабдяването, енергетиката,транспорта и
пощенските услуги
средствата на дружества и предприятия, които са възложители по смисъла на закона.

Видове процедури

Процедурите, предвидени в ЗОП, в различна степен гарантират конкуренцията и
публичността. В най-висока степен те са защитени при откритата процедура и състезателните процедури, при които има няколко участника, а в значително по-малка степен при процедурите, които изискват пряко договаряне или договаряне без
предварително обявление.  
С особено внимание трябва да се следят процедурите, при които има само един
кандидат или дори да има много първоначални участници, които след това са отстранени за различни административни пропуски.
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Основни етапи на процедурата по възлагане на обществената поръчка
Откриване на процедурата – със акт (заповед, решение) на възложителя, в който се
указват основните етапи на процедурата и срокове за подаване на офертите

Оценка на офертите – от комисия, определена от възложителя
Възлагане на обществена поръчка – сключване на договор с избран изпълнител
Изпълнение на обществена поръчка
Изменение / допълване на договор
Осъществяване на превантивен контрол от Агенцията за обществени поръчки
Обжалване на процедурата пред Комисия за защита на конкуренцията и административен съд
Последващ контрол при изпълнението – от Агенция за държавна финансова инспекция.

По-важни сайтове и бази данни
При провеждане на независими проверки и разследвания могат да се ползват следните
бази данни, за да се осигури информация, както за проведени процедури по ОП, така и
за правния статут и имуществено състояние на юридическите лица, които са участвали в
процедурите:
Регистър на обществените поръчки към АОП

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,158263&_dad=portal&_schema=
PORTAL
http://www.aop.bg/esearch_cases_from_to.php?ln=2
(разширеният достъп изисква безплатна регистрация, но осигурява възможност за
удобно търсене по избрани критерии)
Търговски регистър

https://public.brra.bg/CheckUps/Verifications/VerificationPersonOrg.ra
Имотен регистър
https://www.icadastre.bg/index.aspx?ReturnUrl=%2f
Кадастрално-административна информационна система

https://kais.cadastre.bg/
Програма Коперник

https://www.copernicus.eu/en/services
http://eea.government.bg/bg/int/copernicus

Контролни органи по ОП
Агенция за обществени поръчки (АОП) – предварителен контрол и методически надзор
Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ) – последващ, констатира нарушения; Министърът на финансите издава наказателни постановления въз основа на
актовете за установяване на административни нарушения на АДФИ
Дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз“ (АФКОС) – представител на ОЛАФ за България
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Прокуратура – при данни за престъпление
Сметна палата – общ надзор за законност на публичните разходи.

Видове контрол, осъществяван от АОП
Контрол чрез случаен избор по методика, която отчита нивото на риск
преди оповестяване на откриването на процедурата – върху проектите на решение,
обявление, технически спецификации, а когато критерият за възлагане не е най-ниска
цена – и върху проекта на методиката за оценка
след оповестяване на откриването на процедурата – върху решението и обявлението,
публикувани в РОП, методиката за оценка и техническите спецификации
АОП може да определи наблюдатели, които да проследят работата на комисията,
когато при осъществяване на контрола оцени риска от допускане на грешки и нарушения като съществен.
Индикатори (red flags) за корупционен риск при обществените поръчки
Това са маркери за нередност, корупция или злоупотреба, установими чрез публично
достъпна информация. Понякога възложителите нарочно не публикуват информация
за процедурата в нарушение на ЗОП/ППЗОП.
Наличието на индикатори не означава, че има осъществена нередност, нарушение
или престъпление, но насочват, че е възможно да са налице такива.
Понякога става дума просто за некомпетентност (което също е корупционен риск).
Индикаторите винаги са в контекст, който трябва да се изследва в цялост – най-често
един единствен индикатор не е достатъчен.
Конкретни индикатори (най-често срещани):
Висока прогнозна стойност, която не съответства на сложността на заданието;
Неясен предмет, който дава възможност за злоупотреби;
Необоснована, неясна или липсваща методология за определяне на прогнозната
стойност;
Въвеждане на критерии за подбор (правоспособност/годност за упражняване на
професионална дейност; икономическо и финансово състояние/изисквания за минимален оборот, който е твърде висок), които нямат отношение към или не са съобразени с предмета, обема, стойността и сложността на поръчката.
Конкретни индикатори:
Изискване за минимален оборот, който значително надвишава прогнозната стойност
на поръчката;
Високи изисквания за професионален опит или опит от изпълнение на подобни обекти, въпреки че възлаганата ОП е значително по-елементарна като задание;
Изискване за квалифициран персонал в област, която не е свързана с предмета на ОП;
Изискване за сертификати, които не са релевантни към предмета на поръчката;
Въвеждане в техническата документация на ограничителни условия, които въвеждат конкретни модели, източници, специфичен процес, необосновано тесни технически параметри, които са характерни за стоките/услугите на конкретен потенциален
изпълнител, търговска марка, тип, произход, и др.), както и посочване на конкретна
марка;
Определяне на нереалистично кратки срокове за изпълнение на поръчката или за
подаване на оферта при многократно спиране;
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Неясни и субективни качествени показатели в методиката за оценка при критерии
от типа „оптимално съотношение качество-цена”, „икономически най-изгодна оферта” и др. подобни;
Необосновано и несъобразено с предмета на поръчката разпределение на тежестта
на различните показатели в общата оценка;
Публикуваната документация за участие и/или други, подлежащи на публикуване документи, не са публикувани в Профила на купувача в сайта на възложителя, на сайта
на АОП или в Официалния Вестник на ЕС (в зависимост от конкретните изисквания за
публикуване) или са с лошо качество, неясни и нечетливи;
Несъответствия между обстоятелствата в обявлението и указанията към участниците.

Индикатори за корупционен риск на етап „Възлагане на обществена поръчка”
Малък брой участници
При наличие на един участник възложителят може да избере да прекрати процедурата, но често не го правят;
Участие на един и същ участник или няколко едни и същи участници в множество
обществени поръчки на един възложител в различни конфигурации (напр. едни и
същи участници в една процедура са партньори в консорциум, а в друга процедура
са конкурренти);
Възлагане на поръчки от един възложител на един и същ или на едни и същи участници;
Значителна разлика между офертите на различните участници;
Значителна разлика между офертата на класирания на първо място участник и всички
останали участници;
Твърде близки оценки на офертите на малко на брой участници, което води до сговор между тях кой да спечели поръчката;
Изменение на критериите за подбор по време на разглеждане на офертите или по
време на етапа по подбор, което води до допускане на кандидати, които е трябвало
да не бъдат допуснати, респективно до отстраняване на кандидати, които не е трябвало да бъдат отстранени, при спазване на първоначално обявените критерии;
Изменение на оферта по време на етапа по оценяване;
Допускане на участници, неотговарящи на критериите за допустимост, респективно
липса на мотиви за допускане на такива участници;
Отстраняване на участници, отговарящи на критериите за допустимост, респективно липса на мотиви за отстраняване на такива участници;
Незаконно използване на необявени подизпълнители;
Поръчката е възложена при наличие на конфликт на интереси или на свързано лице;
Налице е незначителна разлика между обявената прогнозна стойност и офертата на
класирания на първо място участник.

Индикатори за корупционен риск на етап „Изпълнение на обществена поръчка”
Сключеният договор не е идентичен с проекта, подписан от участниците като част от
документацията за участие;
Без мотиви е сключен договор при цена надвишаваща прогнозната стойност (особено
при наличие на оферта с по-ниска стойност);
Сключени са допълнителни споразумения (анекси) към договора за обществена поръчка, в разрез с абсолютната забрана в закона и при липса на изчерпателно изброените изключения, представляващи основания за изменение – напр чрез анекси се
възлагат допълнителни доставки, които водят до промяна в предмета на поръчката;
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Сключване с класирания на първо място участник на договор за допълнителни дейности, свързани с предмета на поръчката, които е можело да бъдат включени в предмета ѝ при полагане на дължимата грижа(възможно е тези дейности да са на стойност, значително надвишаваща стойността на поръчката);
Некачествено изпълнение или неизпълнение на предмета на поръчката, установено
предвид множество жалби на ползватели (граждани и НПО), протести и други публични акции, журналистически разследвания, медиен интерес;
Нетърсене или нереализиране на отговорността на изпълнителя за качествено
изпълнение;
Неспазване на изискванията за контрол при изменение на договор за обществена
поръчка;
Договорът не е изпълнен в срок или договорът е прекратен предсрочно;
Не е изпратена своевременно информация в АОП за вписване в Регистъра на обществени поръчки (РОП) на изпълнен/предсрочно прекратен договор.

Примери:
* Казусът „Златна локва“ на границата с Турция5
В края на октомври 2019 г., Фондация „Антикорупционен фонд“ (АКФ) подаде сигнал до Специализираната прокуратура и до Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) във връзка с неправомерното възлагане на публична
дейност на частно дружество.
През март 2013 г. Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) подписва договор за ветеринарно-медицински контрол по границата с Република Турция с фирма „Пи.Еф.Си.“ ЕООД. До края на 2018 г. частното дружество е спечелило общо 27 милиона лева, видно от годишните финансови отчети, публикувани в Търговския регистър.
Конкретен индикатор за злоупотреба е, че БАБХ не е приложила задължителната процедура по ЗОП, а сред сменящите
се през годините собственици има и такива с връзки с криминалните среди. И до днес на сайта на БАБХ няма никакви
документи за процедура, каквато твърдят, че са провели.
Според законовите изисквания дезинфекционна дейност трябва да се извършва от държавни служители на БАБХ, както
и не е предвидена никаква възможносттази дейност да се предоставя чрез възлагане на други лица. В допълнение,
проведената от БАБХ процедура не съдържа гаранции за обективност и независимост на преценката на възложителя,
нито гаранции за опита и капацитета на изпълнителя.
На фирмата-изпълнител е възложено не само да извършва дейността по профилактична дезинфекция, но и да събира
дължимите по Тарифа на БАБХ държавни такси и да ги внася в държавния бюджет. Нито в Закона за държавните такси,
нито в Закона за БАБХ е предвидена възможността частни дружества да събират държавни такси. В конкретния случай
законовите изисквания са нарушени, защото таксите се събират от частно дружество, постъпват като приход за частното
дружество и не е известно каква част от събраната такса постъпва в държавния бюджет. В допълнение, размерът на
таксите се определя напълно непрозрачно, въз основа на договор, който БАБХ отказва да публикува.
Опитите ни да  изискаме информация за сключения между БАБХ и частното дружество договор се сблъскаха с отказ от
страна на агенцията. Въпреки спечелено от АКФ дело по Закона за достъп до обществена информация БАБХ забавя и
към момента предоставянето на исканата информация.
Във връзка с установените факти възникват основателни съмнения за незаконосъобразно упражняване на правомощия и дейности.
*Казусът с инсинераторите6
В периода 2018-2019 г. близо 30 милиона лева са изхарчени от държавата отново през Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) за обезвреждане на животински трупове. Парите отиват само в две фирми, на които е платено за
рекордни количества обработена трупна маса и то с мобилни инсинератори, чиито капацитет е в пъти по-нисък от този на
екарисажите например. Съществуват основателни съмнения за законосъобразност на проведените процедури по ЗОП.

_______________________________________
5. https://acf.bg/bg/akf-signalizira-za-nerednosti-v-profi/
6. https://acf.bg/bg/agentsiyata-po-bezopasnost-na-hranite-h/
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В края на 2017г. БАБХ обявява обществена поръчка за обезвреждане на животински отпадъци за три години на стойност
30 милиона лева. Поръчката е спряна след жалба на един от участниците. Тогава Агенцията преминава към т.нар. директно договоряне. От БАБХ канят само две от фирмите с мобилни инсталации (инсинератори, в които обезвреждането става
чрез изгаряне при много висока температура), с които да сключи договори за обезвреждане на трупове – “Син кръст
2016” и “Еко БГ СЖП”. Собственици на “Син кръст 2016” са Янка Николова-Лазарова и Борислав Лазаров, станал известен
покрай кризата с боклука на столицата, когато той е управител на фирма-концесионер. Съдружници в “Еко БГ СЖП” са
Димитър Манджуков и Димитър Димитров.
През март 2018-та г. са сключени първите договори на стойност 12 милиона лева. Като основно предимство при обществената поръчка е посочена мобилността на инсталациите и възможността да реагират бързо и на място при необходимост. Впечатление прави заниженото изискване за капацитет на фирмите, които ще изпълняват договора, в сравнение с
предишни години. Нещо повече, не е ясно как БАБХ ще контролира изпълнението на дейността и количествата, за които
държавата плаща, предвид липсата на изискване за кантар при мобилните инсинератори.
Към края на 2018-та г. 12-те милиона, които агенцията е договорила за обезвреждане на трупове, са изразходвани и се
прибягва до подписване на допълнителни анекси. През ноември 2018 г. е подписан първият анекс, а последващите са
сключени в началото на 2019 г., когато на двете фирми са отпуснати още 12 милиона лева. Така фирмите получават чрез
анекси още близо 17,5 милиона лева допълнително над основния договор от 12 милиона. Няма данни за предоставяне на
допълнителна гаранция за добро изпълнение, съразмерна на възложените допълнителни дейности. Напротив, с анекс от
януари 2019 г. част от гаранцията за добро изпълнение на двете фирми е освободена, в разрез с предвиденото в договора
освобождаване на гаранцията едва след прекратяване на договора и то ако няма основание за задържането ѝ.
Мотивите за възлагане на допълнителни дейности с анекси са свързани с извънредната и усложнена епизоотична обстановка в страната по отношение на болестта чума по дребните преживни животни, проникването на африканската чума
по свинете и птичия грип. Същевременно липсват публични данни инсинераторите да са използвани, при която и да е от
посочените епидемии. Напротив, животинските отпадъци в резултат от епидемии се заравят в земята. По този начин се
създават съществени рискове за замърсяване на околната среда и не се гарантира ограничаване на разпространението
на заразата.
На база платените количества и цената, договорена на тон с инсинераторите, излиза, че за една година те са изгорили около 20 хиляди тона животински отпадъци – количество, което никога досега не е обезвреждано в България и което според
експерти не е възможно да бъде обработено от инсталации с подобен капацитет.
От Агенцията отказват да дадат информация какво е преработеното и платено количество животински отпадък от момента на сключването на договора и как се контролира то. Аргументът на БАБХ за отказ е „липсващ надделяващ обществен
интерес от разкриването ѝ“.
През 2019 г. “Син кръст 2016” и “Еко БГ СЖП” подписват нови договори за още 30 милиона лева за обезвреждане на животински отпадъци с БАБХ до края на 2020 г.
При преглед на документацията по обществените поръчки, свързани с обезвреждане на животински отпадъци, експертите на АКФ установяват данни за редица нарушения на ЗОП при сключването на анексите, за което са сигнализирани
компетентните органи.
* Казусът “Mедийно спокойствие” – Община Благоевград7
Според проучване сред областните градове в страната на фондация „Антикорупционен фонд“ Община Благоевград е
сред първенците в страната по изхарчени пари за информационно и медийно обслужване. Общината е сключила договори за общо 511 хиляди лв. за периода от началото на 2018 до края на май 2019 г.
От всички 27 общини само 14 представиха в пълен обем исканата информация. Въпреки че Благоевград отстъпва по бюджет на първенеца в класацията – Варна със 740 хиляди лв., действията на югозападната община заслужават внимание
заради непрозрачното разходване на средствата.
В края на 2017 г. общината регистрира дъщерното дружество „Благоевград Фест“ ЕООД и сключва с него три договора за
медийно обслужване. Компанията е 100% собственост на общината и е единственото дружество, с което има сключени
подобни договори за периода от началото на 2018 до края на май 2019г. Не е известно дали „Благоевград Фест“ ЕООД
разполага с техническия и кадрови потенциал, за да извършва подобни услуги, или разчита на подизпълнители в лицето
на редица медии.
При справка в Търговския регистър АКФ установи, че общинското дружество има сключен договор за информационно
обслужване с фирмата издател на онлайн вестник „Струма“ на стойност 14 400 лв. Същата справка показа и договор с
подобен предмет на дейност на стойност 3 600 лв. между „Струма“ и Община Благоевград.

_______________________________________
7. https://acf.bg/bg/kupuva-li-obshtina-blagoevgrad-mediyno/
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След създаването на „Благоевград Фест“ общината вече не влиза директно в договорни отношения с медиите, а преразпределя към тях суми чрез общинското дружество. По този начин общината избягва задължението си да разкрива
медиите, с които сключва договори за информационно обслужване, както и задължението си да приложи състезателните
процедури по ЗОП, при наличие на предпоставките за това. Община Благоевград заобикаля гаранциите за конкурентност
и за максимално ефективно и прозрачно разходване на публични средства, които закона предпоставя
Община Благоевград сключва с „Благоевград Фест“ ЕООД три договора:
– през март 2018 г. на стойност 199 186,56 лв. за срок от 12 месеца;
– на 5 март 2019 г. на стойност 91 824 лв. със срок до края на годината;
– през април 2019 г. е сключен идентичен договор на стойност 220 000 лв. със срок до края на 2019 г.
Предмет на договорите е „информационно и медийно обслужване на Кмета и Общинска администрация Благоевград“
или по-конкретно: пряко отразяване на събития и инициативи; интервюта; разработване на материали за инфраструктурни, обществени и културни проекти; международна активност на кмета и администрацията.
Сред критериите за избор на партньори според самата община е и „коректното отношение на съответната медия“. Този
тип договори с медиите съществено ерозират медийната свобода, тъй като влияят на редакционната политика.
Екипът на АКФ разгледа и други договори, достъпни на интернет страницата на Община Благоевград. Отново на „Благоевград Фест“ през май тази година е възложено срещу 36 000 лв. „организиране на PR и Facebook рекламни кампании,
изготвяне на рекламни материали, публикации и фотозаснемане на организираните от Община Благоевград през 2019 г.
инициативи“.
На същото общинско дружество е възложено и „организиране на пътувания в страната и чужбина, осигуряване на самолетни билети за нуждите на общинската администрация Благоевград, хотелски резервации/настанявания, организиране
на мероприятия за нуждите на Община Благоевград“ (на стойност 350 000 лв.) като отново са заобиколени процедурите
по ЗОП.  
Въпреки поискан от АКФ достъп до информация, общината отказва да предостави договорите с медиите, с едно изключение. Единственият медиен партньор изразил съгласие за разкриване на информаци за договорните отношения с общината е БТА.
Като цяло проблемни са не само сумите, които общините заделят за „информационно обслужване“, а условията в самите
договори, включително клаузи за задължително позитивно отразяване работата на общинската администрация.
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Част трета.
ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ
Достъпът до обществена информация е една от основните предпоставки за осъществяване на граждански контрол върху дейността на институциите и за независими граждански разследвания. Правото на достъп до информация е гарантирано на конституционно
и законово ниво.
Според Конституцията всеки има право да търси, получава и разпространява информация. Институциите са задължени да предоставят информация на гражданите
по въпроси, които представляват за тях законен интерес (чл. 41 КРБ). Конкретните правила и процедури са уредени в Закона за достъп до обществена информация.
Предоставянето на обществена информация е подчинено на някои основни принципи:
откритост, достоверност и пълнота на информацията, осигуряване на еднакви условия за достъп и др. Както граждани, така и юридически лица имат право на достъп
до информация. Достъп до обществена информация се предоставя въз основа на писмено заявление или устно запитване. Заявлението може да се подаде и по електронен
път (без електронен подпис), както и може да се иска представяне на информацията по
електронен път (сканиране на исканите копия). Използването на този подход спестява
значителни средства и ресурси и на двете страни.
Заявлението трябва да съдържа:
трите имена, а за юридически лица – наименованието и седалището, на заявителя;
описание на исканата информация;
предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация;
адреса за кореспонденция със заявителя (вкл. е-поща).
Институциите разглеждат заявленията във възможно най-кратък срок, но не по-късно от
14 дни след датата на регистриране. Предвидена е съдебна защита при предоставяне на
непълна информация или при отказ. Решенията за предоставяне на достъп до обществена информация или за отказ за предоставяне на достъп се обжалват пред административните съдилища.
Според законовото определение обществената информация се създава или се съхранява от:

държавните органи, техните териториални звена и органите на местното самоуправление в Република България

публичноправни субекти, включително публичноправните организации
физически и юридически лица само относно извършвана от тях дейност, финансирана със средства от консолидирания държавен бюджет и средства от
фондове на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз по проекти и програми.

Върховният административен съд в своята практика приема, че понятието „обществена информация“ следва да бъде възприемано като сведение, знание за някого или за
нещо, свързано с обществения живот в страната, респективно за дейността на задължените субекти. Обществена е онази информация, която е свързана с обществения живот
в страната и дава възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно
дейността на задължените по закона субекти.
В подкрепа на достъп до информация, законодателят е предвидил случаи, при които се
създава задължение на органа да предостави исканата информация, ако са изпълнени
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определени условия за нейната обществена значимост. В тези случаи, дори наличието
на специални интереси на заинтересованите лица (най-вече от страна на бизнеса) не е
пречка за предоставянето на информацията.  

Надделяващ обществен интерес е налице, когато чрез исканата информация се
цели разкриване на корупция и на злоупотреба с власт, повишаване на прозрачността и отчетността на задължените субекти. При позоваване в заявлението на
надделяващ обществен интерес се обръща тежестта на доказване – за да откаже
достъп до обществена информация задълженият субект следва да мотивира, че
в конкретния случай не е налице надделяващ обществен интерес. При липса на
такива мотиви, отказът е незаконосъобразен.
В случаите на надделяващ обществен интерес законът е предвидил, че запазването
на производствена или търговска тайна няма приоритет, а се преодолява в полза на
гражданите – исканата информация, вкл. за предмета и клаузите по търговски договори,
следва да се предостави.
Когато задълженият субект се позовава на търговска тайна на засегнато лице, той трябва
да събере конкретни доказателства за засягане на такъв интерес на засегнатото лице,
който да има превес над обществения интерес. При липса на такива доказателства, отказът е незаконосъобразен.   
Задълженият субект няма право да откаже достъп, когато определени данни не съществуват в обобщен вид, а следва да бъдат синтезирани с оглед заявлението, стига исканата
информация да е налична при сезирания орган.
Всеки може да иска достъп до информация за устройството на територията по реда на
ЗДОИ. Ограниченията по Закона за устройство на територията не се прилагат.
Срокът за отговор по всяко заявление е 14 дни от датата на получаването му от задължения субект. Законът предвижда възможности за увеличение на този срок, когато поисканата информация е в голямо количество и е необходимо допълнително време за нейната подготовка, както и когато е необходимо да се поиска съгласие от трето засегнато
лице. При удължаване на срока, заявителят се уведомява изрично.
При липса на произнасяне в законовите срокове е налице мълчалив отказ. Мълчаливият
отказ винаги е незаконосъобразен и подлежи на обжалване пред съответния Административен съд в едномесечен срок, считано от датата, на която е изтекъл срокът за произнасяне на задължения субект по подадено заявление.
Всяко решение, с което се предоставя или се отказва достъп до обществена информация
подлежи на обжалване пред съответния Административен съд в 14-дневен срок от датата на получаването му.

Портал за отворени данни
Порталът е единна, централна, публична уеб базирана информационна система, която осигурява публикуването и управлението на информация за повторно използване в
oтворен, машинночетим формат заедно със съответните метаданни.
https://data.egov.bg/
Правителството поддържа и Платформа за достъп до обществена информация: единна, централна, публична уеб базирана информационна система, която осигурява заявяване на достъп и публикуване на обществена информация.
https://pitay.government.bg/PDoiExt/
За цялостен анализ и подкрепа при осъществяването на правото на достъп до информация:
Програма Достъп до информация
https://www.aip-bg.org/howto/Заявление/
https://www.aip-bg.org/howto/Наръчник/
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Част четвърта.
ЗАЩИТА НА ПОДАТЕЛИТЕ НА СИГНАЛИ
Принципната уредба на подаването на сигнали и предложения от граждани и юридически лица се съдържа в глава 8 от Административно-процесуалния кодекс („АПК“).
Съгласно чл.107 ал.4 от АПК, сигнали могат да се подават за злоупотреби с власт и корупция, лошо управление на държавно или общинско имущество или за други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на административни органи
и длъжностни лица в съответните администрации, с които се засягат държавни или обществени интереси, права или законни интереси на други лица.
Въведени са два основни принципа (чл.108 АПК):
1.  разглеждане на сигналите и предложенията обективно, безпристрастно и в срок;
2.  забрана за преследване заради подаването на предложение или сигнал.
Начини за подаване (чл.111 АПК): писмени или устни; подадени лично или чрез упълномощен представител, по телефон, телеграф, телекс, факс или електронна поща.
Ограничения (чл.111 ал.4 АПК): забрана за образуване на производство по анонимни
предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени
преди повече от две години (причината е, че е настъпила погасителна давност  за наказване).
Гаранции за обективност и безпристрастност (чл.113 АПК): забрана за решаване на сигналите от органите или от длъжностните лица, срещу чиито действия са подадени, освен
когато те приемат, че са основателни, и ги уважат.
Срокове за произнасяне по сигнал (чл. 121 АПК): до 3 месеца (2 месеца + удължаване с 1
месец от горестоящия орган, „когато особено важни причини налагат това“)
Срокове за изпълнение (чл.125 АПК): 1 месец от постановяване на решението.
АПК не предвижда друга защита на подателите на сигнали, освен декларативно въведената в чл.108 АПК забрана за преследване само заради подаването на предложение
или сигнал.
Със Закона за администрацията (чл.46) се въвежда задължение на всяко министерство
да създаде инспекторат на пряко подчинение на министъра за осъществяване на административен контрол, с цел: предотвратяване и отстраняване на нарушения при функционирането на администрацията; независима и обективна оценка на дейността на администрацията и подобряване работата на администрацията. За постигане на целите
Инспекторатът:
прави оценка на корупционния риск и предлага мерки за ограничаването му;
събира и анализира информация и извършва проверки за установяване на нарушения, прояви на корупция и неефективна работа на администрацията;
проверява сигналите срещу незаконни или неправилни действия или бездействия на
служители от администрацията;
осъществява контрол и извършва проверки по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Инспекторатът осъществява дейността си въз основа на вътрешни правила, които не
предвиждат други правила за защита на сигналоподателите, освен предвидените в глава 8 от АПК. Дейността на Инспекторатите към министерства се координира от Главен
инспекторат към Министерски съвет.
По-подробна уредба на реда за подаване на сигнали, както и разпоредби за защита на
лицата, подали сигнали за корупция се съдържат в Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).
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Съгласно чл.47 ЗПКОНПИ, всеки, който разполага с данни за корупция или за конфликт
на интереси по смисъла на този закон за лице, заемащо висша публична длъжност, може
да подаде сигнал до Комисията.
За сигнал се приема и публикация в средствата за масово осведомяване, ако отговаря
на условията, предвидени в закона.
Анонимни сигнали не се разглеждат и не се препращат по компетентност.
Сигналите, касаещи съдия, прокурор или следовател, съдържащи данни за действия,
които накърняват престижа на съдебната власт, и такива, свързани с нарушаване на
независимостта на съдиите, прокурорите и следователите, се изпращат за проверка
от Инспектората към Висшия съдебен съвет.
Законът въвежда изключително високи изисквания за идентификация на лицето, подаващо сигнал – три имена и ЕГН. Това изискване има силен възпиращ ефект, тъй като
крие рискове за сигурността на лицата – опасност от натиск и заплахи, съчетани с липса на адекватни средства за защита. Освен това изискването за посочване на имена
и ЕГН на практика означава, че организации нямат право да подават сигнал, а винаги
следва да бъде идентифицирано физическо лице – подател на сигнала.
Законът въвежда изключително високи изисквания за индивидуализация на нарушението – „конкретни данни за твърдяното нарушение, в т. ч. място и период на извършване на нарушението, описание на деянието и други обстоятелства, при които
е било извършено“. Прилагането на това изискване означава гражданите не просто
да съобщят проблем или несъответствие, а да извършват основна част от работата по
събирането на факти и доказателства за извършено нарушение вместо компетентния
орган. Така органът (който има служебен достъп до много по-голям обем информация) само преценява допустимостта или достатъчността на представените факти. Това
изискване води до формализъм и неефективност в работата на КПКОНПИ и е причина
за множество прекратени производства още на етапа на допустимост, защото реално
възлага в тежест на сигналоподателя да опише целия механизъм на корупционното
деяние, като установи факти, връзки и обстоятелства, които не са публични или достъпът до тях е силно ограничен или затруднен.

Защита на лицата подали сигнали (чл. 49-51 ЗПКОНПИ):
Поверителност: служителите, които разглеждат сигнала, са длъжни   да не разкриват самоличността на сигналоподателя, да опазват фактите, данните и документите
от нерегламентиран достъп и да предлагат на съответните ръководители конкретни
мерки за опазване на самоличността на сигналоподателя, включително такива, предотвратяващи психически или физически натиск върху него.
Съдействие от МВР: в особени случаи по искане на председателя на Комисията може
да се потърси съдействието на органите на МВР за допълнителни мерки за защита на
лицето, подало сигнал;
Право на обезщетение: лице, което е уволнено, преследвано или обект на психически
или физически тормоз, заради подаването на сигнал, има право на обезщетение за
претърпените от него имуществени и неимуществени вреди по съдебен ред.

За да се ползва от така въведеното право на обезщетение, лицето трябва да подаде иск
и да докаже пред съда, че предприетите срещу него действия се дължат именно на подаване на сигнала, т.е. тежестта на доказване е върху лицето, подало сигнал. Освен това,
формулировката „действия, водещи до психически или физически тормоз“ е доста обща
и неясна, което би затруднило прилагането ѝ от съдилищата.
Приложението на ЗПКОНПИ и предвидената в него защита на сигналоподатели
касаят единствено до сигналите за корупционни практики на лица, заемащи висши публични длъжности, изброени, изчерпателно в чл.6 от ЗПКОНПИ. За всички
останали сигналоподатели се прилагат разпоредбите на глава 8 от АПК.
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По отношение на свидетелите по корупционни престъпления в рамките на досъдебното
и съдебното производство се прилага защитата, предвидена в Наказателно-процесуалния кодекс (чл.123 и следв.) и в Закона за защита на лица, застрашени във връзка с
наказателно производство.
Приетата Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и Съвета от 23.10.2019
г. относно защита на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза
(известна като Whistleblowers Directive) цели подобряване прилагането на правото и политиките на Съюза чрез определяне на общи минимални стандарти за висока защита
правата на лицата, подали сигнали за нередности, които права са гарантирани в Хартата
на основните права на Европейския съюз.
Статистическите данни красноречиво обосновават необходимостта от приемането на
подобна директива. Над 80% от гражданите на Европейския съюз, които са се сблъсквали с корупция, не са съобщили на властите. В България този процент е още повисок – 86% по данни от последното проучване на Евробарометър8. Най-често цитираната причина (29% от случаите в ЕС и 38% в България) е липсата на законова защита за
хората, които сигнализират за корупция.
В повечето страни от ЕС, включително в България режимът за защита е формален и
неефективен и се отнася единствено за работещите в публичния сектор. Служителите в
частни фирми могат да бъдат дисциплинарно наказани, уволнени или дори съдени за
разгласяване на търговска тайна или нарушение на клаузи за лоялност и/или конфиденциалност, ако подадат сигнал за корупция.
Директивата цели да осигури ефективна защита на лицата, сигнализиращи нередности,
не само в публичния, но и в частния сектор, като за целта понятията за „сигнализиращи лица“ и „ответни действия с цел отмъщение“ се определят по възможно най-широк
начин. В Директивата са предвидени и конкретни минимални стандарти на защита на
лицата, подаващи сигнали, както и на лицата, срещу които са подадени сигнали. Регламентиран е начина на създаване и минимални изисквания към вътрешни канали за комуникация, условията, при които сигнализиращо лице има право на защита по силата
на директивата, забрана на всяка форма на отмъщение, мерки, които държавите членки
следва да предприемат, за да гарантират защитата на сигнализиращите и засегнатите
лица.

Изключително важни аспекти на Директивата са: приложението на правилата
за защита и в частния сектор; създаването на ефективни вътрешни канали и на
независими, автономни външни канали за подаване на сигнали; забраната за
ответни действия с цел отмъщение и детайлното им, неизчерпателно изброяване; предоставянето на мерки за подкрепа: предварителни (лесно достъпни
и безплатни консултации и информация) и последващи (ефективна помощ от
компетентните органи, правна помощ и правни консултации в съдебни производства); освобождаването на сигнализиращото лице от законова и договорна
отговорност; обръщането на тежестта на доказване в производства срещу сигнализиращите лица; невъзможността за отказ от права и от правни средства за
защита по силата на споразумения или политики; задължително мотивиране на
актовете, с които се прекратява процедурата по сигнала и задължителен съдебен контрол върху тези актове.
Сравнителният анализ на действащото към момента българско законодателство и разпоредбите на Директивата показват, че транспонирането на Директивата ще наложи
значителни промени в режима на защита на лицата, подаващи сигнали за нередности,
тъй като сега действащият национален режим е оскъден, формален и неефективен,
поради което не гарантира правата на сигналоподателите и засегнатите от сигнали по
начина и в обема, предвидени в Хартата на основните права на Европейския съюз и
Директивата.
_______________________________________
8. https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/
surveyKy/2176
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Срок за привеждане на националното законодателство в съответствие с
Директивата
17.12.2023 г. (за клаузите, касаещи изграждане на вътрешните канали за подаване на
сигнали в частни субекти с 50-249 служители)
17.12.2021 г. (за всички останали клаузи на Директивата)

Понятия съгласно Директивата9
Нарушения са действия или бездействия, които са незаконни и са свързани с актовете
на Съюза или действия/бездействия, които противоречат на предмета или на целта на
правилата на актовете на Съюза.
Информация за нарушения е информация, включително основателни подозрения за
действителни или потенциални нарушения, извършени или много вероятно да бъдат
извършени в организацията, в която работи/е работило сигнализиращото лице, или в
друга организация, с която е било в контакт при работата си, както и за опити за прикриване на нарушения.
Сигнал е устно или писмено предаване на информация за нарушения.

Материален обхват на Директивата
обществени поръчки;
финансови услуги, продукти и пазари и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма;
безопасност на продуктите и съответствие с утвърдени стандарти;
безопасност на транспорта;
опазване на околната среда, радиационна защита и ядрена безопасност;
безопасност на храните и фуражите, здраве на животните и хуманно отношение към
тях;
обществено здраве;
защита на потребителите;
защита на неприкосновеност на личния живот и личните данни и сигурност на мрежите и информационните системи;
нарушения, засягащи финансовите интереси на Съюза (чл.325 ДФЕС);
нарушения, свързани с вътрешния пазар (чл.26 пар. 2 ДФЕС), включително нарушения на правилата за конкуренцията, държавната помощ, правилата за корпоративно
подоходно облагане, получаване на данъчно предимство в нарушение на предмета
или целта на приложимото право в областта на корпоративно подоходно облагане;
други области и действия, предвидени в националното законодателство на държава-членка;

Изключения от материалния обхват
субсидиарно приложение в областите: финансови услуги, предотвратяване пране на
пари и финансиране на тероризма, безопасност на транспорта, опазване на околната  
среда. Когато в тези области има специални правила относно подаването на сигнали
или императивни правила, прилагат се те, а не Директивата;
не се прилага за обществени поръчки в областта на отбраната и сигурността;

_______________________________________
9. Някои от въведените с Директивата дефиниции са дадени на съответните места в текста
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не засяга европейското и националното законодателство за защита на класифицираната информация;
не засяга лекарската и адвокатската тайна;
не засяга правилата на наказателното производство, целящи законосъобразното
провеждане на разследванията и съдебните производства и защитата на засегнатите
лица.

Персонален обхват
Право на защита имат всички сигнализиращи лица, работещи в частния или в публичния сектор – работници, служители, държавни служители, самоосигуряващи се,
акционери, членове на управителни органи, доброволци, стажанти и всички други
лица, работещи под ръководството и надзора на изпълнители, подизпълнители, доставчици.
Когато е уместно мерките за защита се прилагат и спрямо трети лица, които помагат
на сигнализиращите лица („помощници“) или които са свързани със сигнализиращите и могат да са подложени на ответни действия с цел отмъщение (колеги, роднини)
или правни субекти, които сигнализиращите притежават, за които работят или с които
са свързани в работен контекст.

Условия за защита
Сигнализиращите лица имат право на защита, когато са имали основателни причини
да смятат, че подадената информация за нарушения е била вярна към момента на
подаването ѝ и
Тази информация попада в материалния обхват на Директивата
От защита се ползват и анонимните податели на сигнали, които впоследствие са били
идентифицирани;
От защита се ползват и лицата, подали сигнал директно до органи на Съюза.

Видове сигнализиране
1.  Вътрешно подаване на сигнали
2.  Външно подаване на сигнали
3.  Публично оповестяване

Вътрешно подаване на сигнали
Устно или писмено съобщаване на информация за нарушения в рамките на съответния субект (публичен или частен).
Държавите – членки гарантират, че правните субекти в публичния и частния сектор
създават канали и процедури за вътрешно подаване на сигнали и за предприемане
на последващи действия. Това става след консултации и по споразумение със социалните партньори, ако има такова изискване в националното законодателство.

Задължението за създаване на процедури за вътрешно подаване на сигнали се отнася
за:
Субекти от частния сектор (напр. търговски дружества, неправителствени организации) с персонал от 50 и повече работници
Субекти от публичния сектор (напр. министерства, дирекции, агенции, общини) както и всички субекти, притежавани или контролирани от субект на публичния сектор
(напр. държавни и общински дружества).
След оценка на риска във връзка с опазване на околната среда и общественото здраве, държавите – членки могат да възложат създаването на вътрешни канали и на частни субекти с персонал под 50 заети.
Наръчник
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Държавите – членки могат да освободят от задължението частни субекти с персонал
под 50 заети и общини с под 10 000 жители.
Държавите – членки насърчават приоритетното използване на канали за вътрешно
подаване пред каналите за външно подаване на сигнали, ако във връзка с нарушението могат да бъдат предприети ефективни мерки вътрешно и ако сигнализиращото
лице смята, че не съществува риск от ответни действия с цел отмъщение.

Процедурите за създаване на вътрешните канали следва да гарантират:
поверителност на самоличността на сигнализиращото лице и на всяко лице, посочено в сигнала и нерегламентиран достъп до сигнал на неупълномощени членове на
персонала;
потвърждение до сигнализиращото лице за получаване на сигнала до 7 дни от получаването;
определяне на безпристрастно лице или отдел с компетенции за последващи действия;
надлежни последващи действия във връзка със сигнала;
разумен срок за предоставяне на обратна информация, не по-дълъг от 3 месеца от
получаване на сигнала;
обратната информация включва информация за предприетите последващи действия
и за основанията за избор на тези последващи действия;
видове последващи действия: препращане към други канали и процедури; приключване на процедурата; започване на вътрешно разследване (в този случай сигнализиращото лице се уведомява за хода на разследването и резултата от него);
предоставяне на работници, доставчици (на услуги), дистрибутори, бизнес партньори
на ясна и лесно достъпна информация за процедурите за външно подаване на сигнали към компетентните национални органи или към институциите на Съюза;

Външно подаване на сигнали
Устно или писмено съобщаване на информация за нарушения на компетентните органи;
Използват се, когато не може разумно да се очаква правилно функциониране на вътрешните канали напр. поради липса на доверие във вътрешните канали, опасност
от ответни действия, застрашаване ефективността на последващите действия (напр.
картелни споразумения), необходимост от спешни действия (напр. за опазване общественото здраве или околната среда);
Държавите – членки определят органите, компетентни да получават сигнали, да дават
обратна информация по тях и да предприемат последващи действия по тях. Такива
може да са съдебни, регулаторни, надзорни, компетентни в определени области или
с по-обща компетентност на централно равнище, правоприлагащи агенции, органи за
борба с корупцията, омбудсмани. Служителите на компетентните органи следва да са
професионално обучени;
Държавите членки осигуряват подходящи ресурси на компетентните органи – капацитет и правомощия за да се гарантира предприемането на подходящи последващи
действия, включително оценка на точността на представените в сигнала твърдения
и предприемане на мерки за отстраняване на сигнализираните нарушения чрез започване на вътрешна анкета, разследване, наказателно преследване или действия за
събиране на средства или други подходящи коригиращи действия;
Компетентните органи предоставят на подателя на сигнала в разумен срок потвърждение за получаването му (до 7 дни от получаването) и обратна информация (до 3
месеца или до 6 месеца – при сложност на предмета на сигнала, изискваща допълнително разследване);
Обратната информация включва информация за предприетите последващи действия
и за основанията за избор на тези последващи действия, както и окончателните резултати от всички разследвания, извършени в резултат от сигнала;
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Външните канали следва да са: независими и автономни, удобни за използване, сигурни, да гарантират поверителността при получаване и разглеждане на информацията, да дават възможност за трайно съхранение на информацията; да дават възможност за писмено или устно подаване (по телефон, чрез гласово съобщение, чрез
лична среща); да гарантират, че във всички случаи (дори, когато не са използвани
каналите за вънншно подаване или сигналът не е подаден до служител, отговарящ
за разглеждането му) няма да се разкрива никаква информация за самоличността на
сигнализиращото или засегнатото лице и сигналът ще бъде препратен незабавно и
без изменения на компетентните служители;
Компетентните органи публикуват на уебсайтовете си в отделен, лесно разпознаваем
и достъпен раздел информация относно условията за защита по Директивата, данните за контакт с компетентните органи, процедурите за подаване на сигнал и за изискване на допълнителна информация, естеството на последващите действия, правните средства за защита срещу ответни действия, правните средства за получаване на
поверителен съвет относно подаване на сигнал, защитата от носене на отговорност
за подаване на сигнал.

Общи изисквания към вътрешното и външното подаване на сигнали
Задължение за поверителност – самоличността на сигнализиращия и всяка информация, от която може пряко или непряко да се разкрие самоличността не се разкрива на
никого, освен на служителите, обработващи сигнала или предприемащи последващи
действия по него. По изключение, чрез дерогация е предвидена е възможност за разкриване на самоличността за изпълнение на задължение, наложено от правото на ЕС
или от националното право в контекста на наказателно производство, включително с
оглед гарантиране правото на защита на сигнализиращия. Разкриването винаги става
след информиране на сигнализиращия и предоставяне на обяснение за причините,
които го налагат, освен когато това информиране би застрашило наказателното производство.
Задължение за запазване на търговска тайна – когато получената информация съдържа търговски тайни, те не се използват за цели, надхвърлящи необходимото предприемане на последващи действия.
Защита на личните данни – не се събират лични данни, които не са от значение за разглеждане на сигнала, а случайно събраните такива се заличават без забавяне. Обработването на относимите лични данни става при спазване на Регламент (ЕС) 2016/679
и Директива (ЕС) 2016/680.
Задължение за водене на регистър на сигналите – всеки приет сигнал се вписва в регистър. За сигналите, подадени по телефон или чрез лична среща се прави запис (със
съгласие на лицето) или се изготвя протокол, който се предоставя на сигнализиращия
за корекция.

Публично оповестяване
Всяко публично представяне на информация за нарушения;
Условия за защита:
Лицето първо е извършило вътрешно и външно или направо външно подаване на сигнал, при спазване на Директивата, но по сигнала не са предприети съответни действия в сроковете по Директивата. ИЛИ
Лицето има разумни основания да смята, че нарушението може да представлява непосредствена или явна опасност за обществения интерес (извънредна ситуация, риск
от необратими вреди) или че съществува риск от ответни действия с цел отмъщение
или има малка вероятност нарушението да бъде ефективно разгледано (напр. защото
доказателствата може да бъдат укрити или унищожени или защото компетентен орган е замесен в нарушението или е в споразумение с извършителя);
При разкриване на информация директно в медиите в съответствие със специфични
национални разпоредби, с които е установена система за защита, свързана със свободата на изразяване на мнение и свободата на информацията условията по Директивата не се прилагат.
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Мерки за защита на сигнализиращи лица
Забрана за ответни действия
Държавите – членки предприемат необходимите мерки за да забранят всяка форма
на ответни действия с цел отмъщение, включително заплахи за такива и опити за такива.
Директивата съдържа подробно, но неизчерпателно изброяване на възможни ответни действия (чл.19)

Мерки за подкрепа
Изчерпателна и независима информация и съвети относно процедури и правни средства за защита срещу ответни действия, както и относно правата на засегнатите лица
– безплатни и леснодостъпни
Ефективна помощ от компетентните органи пред други органи
Правна помощ и правни консултации
Финансова и психологическа помощ в съдебно производство – по преценка на Държавите-членки
Мерките за подкрепа се осъществяват от информационен център или независим административен орган

Мерки за защита срещу ответни действия с цел отмъщение
Освобождаване от отговорност за оповестяване – подателите на сигнали са освободени от всякаква отговорност за нарушаване на ограниченията за оповестяване на
информация, ако имат основателни причини да считат, че подаването на сигнал или
публичното оповестяване е било необходимо за разкриването на нарушение.

      Това право не може да се ограничи с никакви споразумения, политики, договорни
клаузи, условия за започване на работа, арбитражни споразумения, включително такива за лоялност, конфиденциалност и други подобни.
Освобождаване от отговорност за придобиване на информацията – прилага се във
всички случаи, стига придобиването/достъпът до информацията да не съставлява
само по себе си престъпление;
Тежест на доказване – обръщане на тежестта на доказване в съдебни производства,
така че в случаи на prima facie ответни действия с цел отмъщение лицето, което предприема действия срещу подател на сигнал за нередност, да носи отговорността да
докаже, че действията му не представляват ответни действия с цел отмъщение срещу
сигнализирането на нередности. Това има важно практическо действие и е сериозно
улеснение за сигналоподателя.
Коригиращи и привременни мерки – осигуряване на достъп на сигнализиращите
лица до коригиращи мерки срещу ответни действия с цел отмъщение, включително
временни мерки до приключване на съдебното производство;
Защита срещу действия извън работния контекст – гарантиране, че при правни действия, предприети спрямо сигнализиращи лица извън контекста, свързан с работата,
като например производство за клевета, нарушаване на авторско право, нарушаване
на тайна или търговска тайна, искания за обезщетения по трудовото законодателство,
подателите на сигнали не носят никаква отговорност и могат да искат прекратяване
на делото, при условие, че са имали основателни причини да вярват, че подаването
на сигнал/публичното оповестяване са били необходими за разкриване на нарушение.
Право на обезщетение – гарантиране на правни средства за защита и пълно обезщетение на вредите, претърпени от сигнализиращо лице
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Мерки за защита на засегнати лица
Засегнато лице е физическо или юридическо лице, което е посочено в сигнала/публичното оповестяване като лице, на което се приписва нарушението или с което това
лице е свързано;
Държавите-членки гарантират в пълна степен правата по Хартата на основните права
на ЕС, включително право на ефективни правни средства за защита и справедлив процес, презумпция за невиновност, право на защита, право да бъдат изслушани, право
на достъп до отнасящи се до тях документи.
Защита на самоличността докато текат разследванията; защита на личните данни

Санкции
Ефективни, пропорционални и възпиращи санкции приложими към:
Юридически и физически лица, които: възпрепятстват или се опитват да възпрепятстват подаването на сигнал; предприемат ответни действия с цел отмъщение или
инициират злонамерени производства срещу сигнализиращо лице; нарушават изискванията за поверителност;
Сигнализиращите лица, които съзнателно са подали или оповестили невярна информация, включително мерки за обезщетение за понесени от засегнатото лице вреди
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Приложение
Международна мрежа на разследващи журналисти в сферата на организираната
престъпност и корупцията – Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP)
https://www.occrp.org/en/about-us-2
Организацията е създадена през 2006 г. и обединява 45 неправителствени центрове за
журналистически разследвания в 35 страни по света. Подкрепят се независими разследвания на случаи на злоупотреба с власт и корупция като целта е повишаване на отговорността и отчетността на публичните власти и хората, които ги осъществяват. Основната
цел на OCCRP е да представя конкретни случаи, чрез които гражданите и институциите
да получават информация и да използват адекватни средства, чрез които се установява
справедлива система за противодействие на престъпността и несправедливостта. Основни средства за постигане на тази цел са публичността, знанието и овластяването на
гражданите.
OCCRP осъществява транснационални разследвания и оповестяване на случаи, както и
подкрепя използването на технологично базирани подходи за разкриване на формите
на организирана престъпност и корупция. През 2018 г. са осъществени над 90 транснационални разследвания като през интернет страницата на организацията са се информирали над 6 млн. потребители, а чрез отразяването на случаите по други медийни
канали информацията е достигнала до над 200 млн. потребители.
Към края на 2019 г. OCCRP отчита над 6 млрд. глоби, замразени или отнети активи на
лица обвинени в корупция, в резултат на оповестени разследвания; започнали над 280
наказателни разследвания и издадени над 380 заповеди за арест; подадени оставки от
висши политици – президент, премиер, министри, както потърсена отговорност от висши корпоративни лидери.   
Международна мрежа на разследващи журналисти в сферата на сигурността, разузнаването и форми на международна престъпност и корупцията – Bellingcat Foundation
https://www.bellingcat.com/about/
Bellingcat е независима общност от изследователи, разследващи и граждански журналисти, използващи отворени източници на информация (open source) и социални медии за
извършване на разследвания на различни теми – от нарко-картелите в Мексико и престъпления срещу човечеството, до проследяване употребата на химически оръжия и конфликти в различни части на света. Организацията разполага със служители и сътрудници
в над 20 страни по света, а дейността ѝ включва използването на напреднали технологии
за извършване на журналистически разследвания, като се основава на принципите на
прозрачност и отчетност.  
Иновативния подход на Bellingcat включва използването на достъп до публични бази
данни и ресурси и гражданска журналистика за анализ и проследяване на случаите на
конфликти, международна престъпност и нарушения на правата на човека.
В България организацията е позната с разследването на отравянето на бившия руски агент Сергей Скрипал и свързването на този случай с двойния опит за отравяне на собственика на оръжейния завод „Дунарит“ Емилиян Гебрев. Разкритите връзки и по двата случая водят до руското Военно разузнаване (ГРУ) и действието на специална група за тайни
операции.10

_______________________________________
10. https://www.bellingcat.com/news/uk-and-europe/2019/11/23/the-dreadful-eight-grus-unit-29155-and-the2015-poisoning-of-emilian-gebrev/
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Превенция на конфликт на интереси и злоупотреби с обществени поръчки

Доц. д-р Атанас Славов е юрист – конституционалист и адвокат, доктор по право
(Университет на Глазгоу) и доктор по конституционно право (СУ „Св. Климент Охридски”).
Преподавател по публичноправни науки в СУ и правен съветник на Фондация „Антикорупционен фонд“. Съветник по конституционни въпроси на министъра на правосъдието (2014-2015), съветник по законодателни въпроси на вицепремиера и министър на
вътрешните работи (2016), конституционен експерт към Съвета по законодателство на
Министерство на правосъдието (2012-2014). Участвал в разработването на новото антикорупционно законодателство, съдебната и административната реформа. Славов е автор на
монографиите „Гражданското участие в конституционната демокрация. Публичноправни перспективи“ (Сиела, 2017), „Върховенството на конституцията. Същност и гаранции“ (ИК „Проф. Петко Венедиков“, 2010) и на десетки статии, публикувани в български и
чуждестранни издания.
Адв. Лора Георгиева – Матеева е магистър по право от Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и адвокат с дългогодишен процесуален и консултантски опит в областта на гражданско, търговско и административно право. Член на Софийска адвокатска
колегия, сертифициран медиатор и стипендиант на Фондация „Америка за България“
по Програма „Обучение на професионалисти от сферата на правосъдието“ (2014 г.) и на
Европейската правна академия (ERA) в Триер, Германия (2017-2018 г.), с професионални
интереси в областта на защита на човешки права, изграждане на демократични институции, обществени поръчки, гражданско и търговско право.
Адв. Деница Руканова-Калдамукова има магистърски степени по право и международни
отношения от Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Член на Софийска адвокатска колегия, с професионални интереси в областта на обществените поръчки, гражданското, търговското, вещното и трудовото право, както и правата на човека. Има и двегодишна специализация в областта на наказателното право и наказателното разследване
и европейското митническо право. Работила е като правен консултант на Делойт България и Телерик. Адв. Руканова е двукратен стипендиант на фондация „Български адвокати за правата на човека“ по проучване и анализ на практиката на Европейския съд по
правата на човека в Страсбург.

Фондация „Антикорупционен фонд“ е независима, експертна неправителствена организация, която разследва случаи на корупция, неправомерно разходване на публични средства и конфликт на интереси сред лица, заемащи висши държавни постове. Провеждаме
разследванията си като се придържаме към високи законови, професионални и етични
стандарти. Целим да подпомагаме държавните институции в това да разследват и наказват корупционни нарушения и престъпления. С дейността си се стремим да се преборим
със системни фактори, обуславящи високите нива на корупция в България, както и да
информираме обществеността за съществуващите механизми за борба с корупцията.
Намерете ни на www.acf.bg
или ни пишете на acf@acf.bg

