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ПРОЕКТ!
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА
ЗА ПУБЛИЧНОСТ НА ИМУЩЕСТВОТО НА ЛИЦА, ЗАЕМАЩИ ВИСШИ ДЪРЖАВНИ ДЛЪЖНОСТИ
(Обн., ДВ, бр. 38 OT09.05.2000 г.; изм., бр. 28 от 2002 г., бр. 74 от 2002 г.;
изм. и доп., бр.8от28.01.2003 г.-в сила от 01,03.2003 г.)


§. 1. В чл. 2, т. 16 се изменя така:
"16. председателят и членовете на Съвета за електронни медии;"
§ 2. В чл. 2 се създават нови т.т. 18, 19, 20, 21 и 22:
"18. директорът на Агенция "Митници";
19. директорите на Национална служба "Сигурност", Национална служба "Полиция", Национална служба "Борба с организираната престъпност", Национална служба "Пожарна и аварийна безопасност", Национална служба "Гранична полиция" и Национална служба "Жандармерия";
20. главният данъчен директор;
21. членовете на политическите кабинети на министър председателя, заместник министър-председателите и министрите;
22. кметовете и заместник-кметовете на общини и председателите на общински съвети."
§ 3. Създават се нови чл. 7 и чл. 8, както следва:
"Чл. 7. Лицата, които не декларират имуществото си в установения срок или внесат декларации с непълно или невярно съдържание, се наказват с глоба в размер от 500 до 1000 лв. а при повторно нарушение - с глоба от 1500 до 3000 лв.
Чл. 8. (1) Актовете за констатиране на нарушенията се съставят от упълномощени от председателя на Сметната палата длъжностни лица. Наказателните постановления се издават от председателя на Сметната палата. (2) Съставянето на актовете, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания."












Мотиви



Практиката по прилагането на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности показа необходимостта от:
- разширяване на кръга от лица, които са задължени да декларират имущество пред Сметната палата;
- създаване на санкционен режим за лицата, които не спазват изискванията на за попълване и своевременно внасяне на предвидената в закона декларация.
Тези констатации са отразени и в Програмата за изпълнение на правителствената Стратегия за борба с корупцията.
На първо място, смятаме, че е непоследователно като законодателен подход да бъдат задължени да декларират имуществото си висшите магистрата, а такова задължение да няма за ръководители на някои правоохранителни и контролни органи и служби. Вземайки предвид корупционните предпоставки на общинско ниво следва в обхвата на закона да бъдат включени и представители на местната администрация и местното самоуправление.
Ето защо, предлаганите в този законопроект изменения и допълнения предвиждат задължението за деклариране на имущество да се разпростре и върху директорите на митническата и данъчната администрация, директорите на националните служби при МБР, кметовете и заместник-кметовете на общини, председателите на общинските съвети.
С оглед ролята и значението на членовете на политическите кабинети на министрите в процеса на формиране на управленските решения на правителствено равнище се предлага и те да бъдат включени като задължени по закона субекти.
На второ място, практиката показа, че поради липсата на санкционен режим средно около една четвърт от задължените по закона лица не подават имуществена декларация.
По отношение на правилата за санкциониране на неизпълнението на задължение за подаване на имуществена декларация законодателната уредба в държавите от ЕС е разнообразна. В някои държави, като Дания, Холандия, Испания не са предвидени санкции. В други, като Германия и Италия, санкциите имат морално-политически характер. В трети, като Франция, Белгия, Ирландия, Гърция, Португалия се предвиждат солидни наказателни и административни санкции за неподаване на декларация или за подаване на декларация с неточно съдържание, сред които отстраняване от длъжност за известен период или дори прекратяване на депутатски мандат.
С оглед спецификата на българската правна система, законопроектът предлага въвеждане на административно-наказателна отговорност за неспазване на изискванията за своевременно внасяне на декларацията, предвидена в закона. Предлага се нарушителите да бъдат наказвани с глоба от 500 до 1000 лв., а при повторно нарушение от 1500 до 3000 лв.
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