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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Проект





З  А  К  О  Н

ЗА ОТНЕМАНЕ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА НА ИМУЩЕСТВО,
ПРИДОБИТО ОТ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ



ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С този закон се уреждат условията и редът за налагане на обезпечителни мерки и отнемане в полза на държавата на имущество, придобито пряко или косвено от престъпна дейност.
Чл. 2. Целите на този закон са:
1. установяване на имуществото, по отношение на което има достатъчно данни, че е придобито пряко или косвено от престъпна дейност, с цел отнемането му в полза на държавата;
2. пресичане на възможностите за извличане на облаги от престъпна дейност;
3. предотвратяване използването на облаги от престъпна дейност за извършване на други престъпления или правонарушения;
4. предотвратяване на разпореждането с имущество, придобито от престъпна дейност, с оглед обезпечаване ефективното прилагане на предвидените от закона мерки.



ГЛАВА ВТОРА
ОСНОВАНИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА НА ИМУЩЕСТВО, ПРИДОБИТО ОТ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ

Чл. 3. (1) Производството по  налагане на обезпечителни мерки и отнемане в полза на държавата на имущество, придобито пряко или косвено от престъпна дейност, се провежда, когато е установено, че дадено лице притежава имущество със значителна стойност и срещу него е започнало наказателно преследване за:
1. тероризъм (чл. 108а - 110 от Наказателния кодекс);
2. íåçàêîíåí òðàôèê íà íàðêîòè÷íè âåùåñòâà èëè òåõíè àíàëîçè, ïðåêóðñîðè è ñúîðúæåíèÿ è íà ìàòåðèàëè çà ïðîèçâîäñòâîòî íà íàðêîòè÷íè âåùåñòâà (÷ë. 354à è 354â îò Íàêàçàòåëíèÿ êîäåêñ);
3. ïðåñòúïëåíèÿ ïðîòèâ ìèòíè÷åñêèÿ ðåæèì (÷ë. 242 - 242à îò Íàêàçàòåëíèÿ êîäåêñ);
4. èçïèðàíå íà ïàðè (÷ë. 253 îò Íàêàçàòåëíèÿ êîäåêñ) è óêðèâàíå íà äàíú÷íè çàäúëæåíèÿ â îñîáåíî ãîëåìè ðàçìåðè (÷ë. 257, àë. 1 îò Íàêàçàòåëíèÿ êîäåêñ);
5. ïðåñòúïëåíèÿ ïðîòèâ ïàðè÷íàòà è êðåäèòíàòà ñèñòåìà (÷ë. 243 - 246 è ÷ë. 251 - 252 îò Íàêàçàòåëíèÿ êîäåêñ);
6. íåìàëîâàæíè ñëó÷àè íà ïðåñòúïëåíèÿ ïî ÷ë. 235, àë. 1 îò Íàêàçàòåëíèÿ êîäåêñ;
7. òðàôèê íà õîðà (÷ë. 159à - 159â îò Íàêàçàòåëíèÿ êîäåêñ); 
8. èçãîòâÿíå íà íåèñòèíñêè èëè ïðåïðàâÿíå íà èñòèíñêè áúëãàðñêè èëè ÷óæäåñòðàííè äîêóìåíòè çà ñàìîëè÷íîñò èëè ðàçïðîñòðàíåíèåòî íà òàêèâà äîêóìåíòè çà ñàìîëè÷íîñò ñ öåë íàáàâÿíå íà èìîòíà îáëàãà (÷ë. 308 îò Íàêàçàòåëíèÿ êîäåêñ);
9. ó÷àñòèå â îðãàíèçàöèÿ èëè ãðóïà, êîÿòî ÷ðåç èçïîëçâàíå íà ñèëà èëè âíóøàâàíå íà ñòðàõ ñêëþ÷âà ñäåëêè èëè èçâëè÷à îáëàãè (÷ë. 321 - 321à îò Íàêàçàòåëíèÿ êîäåêñ);
10. èçíóäâàíå (÷ë. 213à - 214 îò Íàêàçàòåëíèÿ êîäåêñ);
11. êðàæáà, ãðàáåæ èëè ïðîòèâîçàêîííî îòíåìàíå íà ìîòîðíî ïðåâîçíî ñðåäñòâî, îò êîèòî å èçâëå÷åíà èìîòíà îáëàãà (÷ë. 194 - 196à, 
÷ë. 198 - 200 è ÷ë. 346 îò Íàêàçàòåëíèÿ êîäåêñ);
12. ïðåñòúïëåíèÿ ïî ñëóæáà, ñâúðçàíè ñ íàáàâÿíå íà îáëàãà è ïîäêóï (÷ë. 282, 283, 283à, 301 - 306 îò Íàêàçàòåëíèÿ êîäåêñ);
13. íåçàêîííà òúðãîâèÿ ñ îðúæèå èëè ñúñ ñòîêè è òåõíîëîãèè ñ âúçìîæíà äâîéíà óïîòðåáà (÷ë. 233, 337 - 339 îò Íàêàçàòåëíèÿ êîäåêñ);
14. óñòðîéâàíå íà õàçàðòíè èãðè áåç ñúîòâåòíîòî ðàçðåøåíèå èëè ñèñòåìíî ó÷àñòèå â òàêèâà èãðè (÷ë. 327 îò Íàêàçàòåëíèÿ êîäåêñ);
15. ñêëîíÿâàíå êúì ïðîñòèòóöèÿ (÷ë. 155 îò Íàêàçàòåëíèÿ êîäåêñ);
16. èçìàìà ñ èìóùåñòâî îò ôîíäîâå, ïðèíàäëåæàùè íà Åâðîïåéñêèÿ ñúþç èëè ïðåäîñòàâåíè îò Åâðîïåéñêèÿ ñúþç íà áúëãàðñêàòà äúðæàâà (÷ë. 212, àë. 3, 4 è 5 îò Íàêàçàòåëíèÿ êîäåêñ);
17. ïðåñòúïëåíèÿ ñðåùó ñîáñòâåíîñòòà, èçâúðøåíè îò îðãàíèçèðàíà ïðåñòúïíà ãðóïà (÷ë. 195 è 199 îò Íàêàçàòåëíèÿ êîäåêñ).
(2) Ïðîèçâîäñòâîòî ïî àë. 1 ñå ïðîâåæäà è êîãàòî ñà íàëèöå äàííè çà èìóùåñòâî ñúñ çíà÷èòåëíà ñòîéíîñò, çà êîåòî ìîæå äà ñå íàïðàâè îñíîâàòåëíî ïðåäïîëîæåíèå, ÷å å ïðèäîáèòî îò ïðåñòúïíà äåéíîñò, êîãàòî:
1. íàêàçàòåëíîòî ïðåñëåäâàíå çà äåÿíèå ïî àë. 1 íå ìîæå äà áúäå âúçáóäåíî èëè å ïðåêðàòåíî ïîðàäè òîâà, ÷å äååöúò å ïî÷èíàë;
2. íàêàçàòåëíîòî ïðåñëåäâàíå çà äåÿíèå ïî àë. 1 íå ìîæå äà áúäå âúçáóäåíî èëè å ïðåêðàòåíî ïîðàäè òîâà, ÷å äååöúò íå íîñè íàêàçàòåëíà îòãîâîðíîñò ïîðàäè àìíèñòèÿ èëè ïîðàäè íåâìåíÿåìîñò;
3. èçâúðøèòåëÿò íà äåÿíèå ïî àë. 1 å îñòàíàë íåîòêðèò, íî å óñòàíîâåíî èìóùåñòâî ñúñ çíà÷èòåëíà ñòîéíîñò, çà êîåòî ìîæå äà ñå íàïðàâè îñíîâàòåëíî ïðåäïîëîæåíèå, ÷å å ïðèäîáèòî îò ïðåñòúïíà äåéíîñò.
(3) Ñïèðàíåòî íà íàêàçàòåëíîòî ïðîèçâîäñòâî íà îñíîâàíèå ÷ë. 22 îò Íàêàçàòåëíî-ïðîöåñóàëíèÿ êîäåêñ íå å ïðå÷êà çà ïðîâåæäàíå è ïðèêëþ÷âàíå íà ïðîèçâîäñòâîòî ïî òîçè çàêîí.
(4) Ïðîèçâîäñòâîòî ïî àë. 1 ñå ïðîâåæäà è â ñëó÷àèòå íà âëÿçëà â ñèëà ïðèñúäà çà ãîðåïîñî÷åíèòå ïðåñòúïëåíèÿ çà 5-ãîäèøåí ïåðèîä ïðåäè âëèçàíå â ñèëà íà òîçè çàêîí, îñâåí àêî äååöúò å ðåàáèëèòèðàí.
(5) Ïðîèçâîäñòâîòî ïî àë. 1 ñå ïðîâåæäà è â ñëó÷àèòå, êîãàòî å óñòàíîâåíî èìóùåñòâî ñúñ çíà÷èòåëíà ñòîéíîñò, ïðèäîáèòî îò ïðåñòúïíà äåéíîñò, èçâúðøåíà â ÷óæáèíà, êîÿòî íå ïîïàäà ïîä íàêàçàòåëíàòà þðèñäèêöèÿ íà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ.

ÃËÀÂÀ ÒÐÅÒÀ
ÈÌÓÙÅÑÒÂÎ, ÏÐÈÄÎÁÈÒÎ ÎÒ ÏÐÅÑÒÚÏÍÀ ÄÅÉÍÎÑÒ, ÊÎÅÒÎ ÏÎÄËÅÆÈ ÍÀ ÎÒÍÅÌÀÍÅ Â ÏÎËÇÀ ÍÀ ÄÚÐÆÀÂÀÒÀ

×ë. 4. Íà îòíåìàíå â ïîëçà íà äúðæàâàòà ïî ðåäà íà òîçè çàêîí ïîäëåæè âñÿêî èìóùåñòâî, ïðèäîáèòî ïðÿêî èëè êîñâåíî îò ïðåñòúïíà äåéíîñò ïðåäè èëè ñëåä âëèçàíåòî â ñèëà íà çàêîíà, êîãàòî ïðèäîáèòîòî íå ïîäëåæè íà âúçñòàíîâÿâàíå íà ïîñòðàäàëèÿ, íà îòíåìàíå â ïîëçà íà äúðæàâàòà èëè íà êîíôèñêàöèÿ ïî äðóãè çàêîíè.
×ë. 5. (1) Ïî ðåäà íà òîçè çàêîí ñå îòíåìà èìóùåñòâîòî, ïðèäîáèòî îò ëèöà, çà êîèòî å óñòàíîâåíî, ÷å ñà íàëèöå îñíîâàíèÿòà ïî ÷ë. 3, è èìà äàííè, ÷å ïðåç ïåðèîäà íà èçâúðøâàíå íà ïðåñòúïíàòà äåéíîñò è äî 
5 ãîäèíè ïðåäè íåãîâîòî íà÷àëî ñà ïðèäîáèëè èìóùåñòâî ñúñ çíà÷èòåëíà ñòîéíîñò è ñà íàïðàâèëè ðàçõîäè, êîèòî çíà÷èòåëíî ïðåâèøàâàò çàêîííèòå èì äîõîäè è â êîíêðåòíèÿ ñëó÷àé ìîæå äà ñå íàïðàâè îñíîâàòåëíî ïðåäïîëîæåíèå, ÷å ïðèäîáèòîòî å ñâúðçàíî ñ ïðåñòúïíàòà äåéíîñò íà ëèöàòà, äîêîëêîòî íå å óñòàíîâåí çàêîíåí èçòî÷íèê. 
(2) Êîãàòî èìóùåñòâîòî ïî àë. 1 å ïðåõâúðëåíî íà òðåòî äîáðîñúâåñòíî ëèöå ïî âúçìåçäåí íà÷èí, êàòî å çàïëàòåíà èçöÿëî äåéñòâèòåëíàòà ñòîéíîñò íà ïðèäîáèòîòî, íà îòíåìàíå ïîäëåæè ñàìî ïîëó÷åíîòî îò ëèöåòî ïî àë. 1.
×ë. 6. Èìóùåñòâîòî, ïðèäîáèòî îò ïðåñòúïíà äåéíîñò, ñå îòíåìà è îò íàñëåäíèöèòå è çàâåòíèöèòå íà ëèöåòî, êîåòî ãî å ïðèäîáèëî, äî ðàçìåðà íà ïîëó÷åíîòî îò òÿõ, êàêòî è îò ëèöàòà, êîèòî ñà ãî ïðèäîáèëè ñúñ ñðåäñòâà íà òîâà ëèöå.
×ë. 7. Ïðè óñëîâèÿòà, îïðåäåëåíè ñ òîçè çàêîí, ñå îòíåìà â ïîëçà íà äúðæàâàòà è èìóùåñòâîòî, ïðèäîáèòî îò ïðåñòúïíà äåéíîñò, êîåòî å âêëþ÷åíî â ïàòðèìîíèóìà íà þðèäè÷åñêî ëèöå, êîíòðîëèðàíî îò ïðîâåðÿâàíîòî ëèöå ñàìîñòîÿòåëíî èëè ñúâìåñòíî ñúñ ñúïðóã, âúçõîäÿùè èëè íèçõîäÿùè. Èìóùåñòâîòî ñå îòíåìà è â ñëó÷àèòå íà ïðàâîïðèåìñòâî íà ñúîòâåòíîòî þðèäè÷åñêî ëèöå.
×ë. 8. Íåäåéñòâèòåëíè ïî îòíîøåíèå íà äúðæàâàòà ñà ñëåäíèòå ñäåëêè è äåéñòâèÿ, èçâúðøåíè ïðåç ïðîâåðÿâàíèÿ ïåðèîä ñ èìóùåñòâî, ïðèäîáèòî îò ïðåñòúïíà äåéíîñò, è äàäåíîòî ïî òÿõ ïîäëåæè íà îòíåìàíå â ïîëçà íà äúðæàâàòà:
1. áåçâúçìåçäíè ñäåëêè â ïîëçà íà òðåòè ôèçè÷åñêè èëè þðèäè÷åñêè ëèöà;
2. âúçìåçäíè ñäåëêè ñ òðåòè ëèöà, àêî òå ñà çíàåëè èëè îò îáñòîÿòåëñòâàòà å òðÿáâàëî äà ïðåäïîëàãàò, ÷å èìóùåñòâîòî å ïðèäîáèòî îò ïðåñòúïíà äåéíîñò, èëè ñà ïðèäîáèëè èìóùåñòâîòî ñ öåë íåãîâîòî óêðèâàíå, êàêòî è ñ öåë ïðèêðèâàíå íà íåçàêîííèÿ ìó ïðîèçõîä èëè íà äåéñòâèòåëíèòå ïðàâà, ñâúðçàíè ñ òîâà èìóùåñòâî;
3. âúçìåçäíè ñäåëêè, ïðè êîèòî äàäåíîòî çíà÷èòåëíî íàäâèøàâà ïî ñòîéíîñò ïîëó÷åíîòî;
4. ó÷ðåäÿâàíå íà çàëîã, èïîòåêà èëè äðóãè îáåçïå÷åíèÿ âúðõó èìóùåñòâî, ïðèäîáèòî îò ïðåñòúïíà äåéíîñò;
5. èçïúëíåíèå íà çàäúëæåíèå, èçâúðøåíî ñ èìóùåñòâî, ïðèäîáèòî îò ïðåñòúïíà äåéíîñò.
×ë. 9. Äî äîêàçâàíå íà ïðîòèâíîòî ñå ñ÷èòà çà ïðèäîáèòî ñ öåë óêðèâàíå è ïîäëåæè íà îòíåìàíå ïî ðåäà íà òîçè çàêîí è èìóùåñòâîòî, êîåòî å ïðèäîáèòî îò ïðåñòúïíà äåéíîñò è ïðåç ïðîâåðÿâàíèÿ ïåðèîä å ïðåõâúðëåíî íà ñúïðóã, âúçõîäÿùè è íèçõîäÿùè ïî ïðàâà ëèíèÿ áåç îãðàíè÷åíèå, à ïî ñúðåáðåíà ëèíèÿ è ïî ñâàòîâñòâî - äî âòîðà ñòåïåí âêëþ÷èòåëíî.
×ë. 10. Äî äîêàçâàíå íà ïðîòèâíîòî ñ÷èòà ñå ïðèäîáèòî çà ñìåòêà íà ïðîâåðÿâàíîòî ëèöå èìóùåñòâîòî, êîåòî íåãîâèÿò ñúïðóã è ìàëîëåòíèòå ìó íèçõîäÿùè ñà ïðèäîáèëè îò òðåòè ëèöà íà ñâîå èìå, êîãàòî ïðèäîáèòîòî å ñúñ çíà÷èòåëíà ñòîéíîñò, íàäõâúðëÿ äîõîäèòå íà òåçè ëèöà ïðåç ïðîâåðÿâàíèÿ ïåðèîä è íå ìîæå äà ñå óñòàíîâè äðóã çàêîíåí èçòî÷íèê.
×ë. 11. (1) Îòíåìà ñå â ïîëçà íà äúðæàâàòà è èìóùåñòâîòî, ïðèäîáèòî îò ïðåñòúïíà äåéíîñò, è êîãàòî òî å ñúïðóæåñêà èìóùåñòâåíà îáùíîñò, ìàêàð äðóãèÿò ñúïðóã äà íå å çíàåë çà ïðîèçõîäà íà ñðåäñòâàòà, ñ êîèòî å ïðèäîáèòî òîâà èìóùåñòâî, íî å óñòàíîâåíà ëèïñàòà íà ëè÷åí èìóùåñòâåí ïðèíîñ çà ïðèäîáèâàíåòî ìó.
(2) Ïðàâèëàòà ïî ÷ë. 9, 10 è ÷ë. 11, àë. 1 ïî îòíîøåíèå íà ñúïðóãà ñå ïðèëàãàò ñúîòâåòíî è çà ëèöåòî, ñ êîåòî ïðîâåðÿâàíîòî ëèöå ñå íàìèðà âúâ ôàêòè÷åñêî èçâúíáðà÷íî ñúæèòåëñòâî.
×ë. 12. Ïî ðåäà íà òîçè çàêîí ñå íàëàãàò îáåçïå÷èòåëíè ìåðêè ñ öåë îòíåìàíå âúðõó èìóùåñòâî íà òåðèòîðèÿòà íà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ, çà êîåòî å îòïðàâåíî èñêàíå îò êîìïåòåíòíèòå îðãàíè íà äðóãà äúðæàâà, êîãàòî òîâà å ïðåäâèäåíî â ìåæäóíàðîäåí äîãîâîð, ïî êîéòî Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ å ñòðàíà, èëè íà ïðèíöèïà íà âçàèìíîñòòà.
×ë. 13. Ïðàâàòà íà äúðæàâàòà ïî òîçè çàêîí ñå ïîãàñÿâàò ñ èçòè÷àíåòî íà 15-ãîäèøíà äàâíîñò.

ÃËÀÂÀ ×ÅÒÂÚÐÒÀ
ÎÐÃÀÍÈ ÇÀ ÓÑÒÀÍÎÂßÂÀÍÅ ÍÀ ÈÌÓÙÅÑÒÂÎ, ÏÐÈÄÎÁÈÒÎ ÎÒ ÏÐÅÑÒÚÏÍÀ ÄÅÉÍÎÑÒ
Ðàçäåë I
Специализирани отдели за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност

×ë. 14. (1) Â äàíú÷íàòà àäìèíèñòðàöèÿ ñå ñúçäàâàò ñïåöèàëèçèðàíè îòäåëè çà óñòàíîâÿâàíå íà èìóùåñòâî, ïðèäîáèòî îò ïðåñòúïíà äåéíîñò.
(2) Ñòðóêòóðàòà, îðãàíèçàöèÿòà íà äåéíîñòòà è ÷èñëåíîñòòà íà ïåðñîíàëà íà îòäåëèòå ïî àë. 1 ñå îïðåäåëÿò ñúñ çàïîâåä íà ìèíèñòúðà íà ôèíàíñèòå, êîÿòî ñå îáíàðîäâà â “Äúðæàâåí âåñòíèê”.
(3) Â ñïåöèàëèçèðàíèòå îòäåëè ìîãàò äà áúäàò íàçíà÷àâàíè ëèöà, êîèòî èìàò âèñøå þðèäè÷åñêî èëè èêîíîìè÷åñêî îáðàçîâàíèå, êàêòî è íàé-ìàëêî 5 ãîäèíè ñòàæ ïî ñïåöèàëíîñòòà.
(4) Ñëóæèòåëèòå â ñïåöèàëèçèðàíèòå îòäåëè, êîèòî ïðÿêî ó÷àñòâàò â ïðîèçâîäñòâîòî ïî óñòàíîâÿâàíå, ïðîñëåäÿâàíå, íàëàãàíå íà îáåçïå÷èòåëíè ìåðêè è îòíåìàíå â ïîëçà íà äúðæàâàòà íà èìóùåñòâî, ïðèäîáèòî îò ïðåñòúïíà äåéíîñò, ñå îïðåäåëÿò ñúñ çàïîâåä íà ìèíèñòúðà íà ôèíàíñèòå.
×ë. 15. (1) Îðãàíè çà óñòàíîâÿâàíå íà èìóùåñòâî, ïðèäîáèòî îò ïðåñòúïíà äåéíîñò, ñà íà÷àëíèöèòå íà ñïåöèàëèçèðàíèòå îòäåëè â äàíú÷íàòà àäìèíèñòðàöèÿ è èíñïåêòîðèòå îò òåçè îòäåëè, êîèòî ïðÿêî ó÷àñòâàò â ïðîèçâîäñòâîòî ïî óñòàíîâÿâàíå, ïðîñëåäÿâàíå, íàëàãàíå íà îáåçïå÷èòåëíè ìåðêè è îòíåìàíå â ïîëçà íà äúðæàâàòà íà èìóùåñòâî, ïðèäîáèòî îò ïðåñòúïíà äåéíîñò, íàðè÷àíè ïî-íàòàòúê “èíñïåêòîðèòå”.
(2) Îðãàíèòå ïî àë. 1 óñòàíîâÿâàò è ïðîñëåäÿâàò ñ öåë îòíåìàíå â ïîëçà íà äúðæàâàòà èìóùåñòâî, ïðèäîáèòî îò ïðåñòúïíà äåéíîñò.
×ë. 16. (1) Èíôîðìàöèÿòà, êîÿòî ñå ñúáèðà îò îðãàíèòå çà óñòàíîâÿâàíå íà èìóùåñòâî, ïðèäîáèòî îò ïðåñòúïíà äåéíîñò, å ñëóæåáíà òàéíà.
(2) Çà íåïðàâîìåðíî ðàçãëàñÿâàíå íà èíôîðìàöèÿ ïî àë. 1 âèíîâíèòå äëúæíîñòè ëèöà íîñÿò îòãîâîðíîñò ïî Íàêàçàòåëíèÿ êîäåêñ.

Ðàçäåë II
Правомощия на инспекторите
Чл. 17. (1) Органите по чл. 15, ал. 1 при установяване на произхода и местонахождението на имущество, придобито пряко или косвено от престъпна дейност, в изпълнение на своите правомощия могат да извършват проверки и да събират доказателства. Органите имат право да искат съдействие и сведения от всички държавни и общински органи. Предоставянето на поисканата инфорамция не може да бъде отказано или ограничено по съображения за служебна или търговска тайна.
(2) Проверката по този закон не може да продължи повече от 
10 месеца. По изключение министърът на финансите има право еднократно да удължи този срок с 3 месеца.
(3) Производството по този закон се образува с акт за образуване на производство по отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност, издаден от началника на специализирания отдел в данъчната администрация, който не подлежи на връчване и е необжалваем. За действията си по този закон органите за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, съставят протокол.
(4) В производството по този закон данъчната администрация се представлява от съответния началник на специализиран отдел по чл. 15 и/или от упълномощен от него служител с юридическо образование.
Чл. 18. (1) Информацията, необходима във връзка с проверките по този закон, се предоставя с предимство на органите за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, от Агенцията за финансово разузнаване, Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол, Сметната палата, Агенцията за приватизация, Агенция "Митници", службите по вписванията, окръжните съдилища, които водят търговски регистри, и съответните служби на общинската администрация.
(2) Органите за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, органите на Министерството на вътрешните работи, следствието и прокуратурата извършват съвместни действия за постигане целите на този закон.
(3) Осъществяването на взаимодействието по ал. 2 се определя със съвместна инструкция на министъра на финансите, министъра на вътрешните работи и главния прокурор.
Чл. 19. (1) Органите за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, имат право да изискват от проверяваното физическо лице да представи в 14-дневен срок писмена декларация по образец съгласно приложението и утвърден със заповед на министъра на финансите, която се обнародва в “Държавен вестник”, за: 
1. притежаваните от него и от членовете на семейството му недвижими имоти и друго имущество, ограничени вещни права върху недвижими имоти, парични влогове, ценни книжа, дялово участие в търговски дружества, вземания, патенти, търговски марки и промишлени образци, записи на заповед и други ценни книги, както и за придобитото с негови средства имущество от членовете на семейството му или от други лица;
2. списък на неговите и на членовете на семейството му банкови сметки в страната и в чужбина;
3. източниците на средства и основанията за придобиване на имуществото и за издръжката на семейството;
4. извършените през проверявания период сделки с недвижими имоти, движими вещи, дялове и акции в търговски дружества и друго имущество от съответното лице и членовете на неговото семейство, както и източниците на средствата за извършването на тези сделки;
5. задълженията към трети лица, когато те са отразени в годишните данъчни декларации.
(2) Когато лицето, за което има данни, че се е облагодетелствало от престъпна дейност, е починало, декларацията по ал. 1 се изисква от неговите наследници и заветници.
(3) Декларация по ал. 1 може да се изиска и от третите лица, които са придобили имущество от проверяваното лице, за които има данни, че са знаели или от обстоятелствата е трябвало да предполагат престъпния му произход, както и от лицата, за които има данни, че са придобили на свое име имущество със средства на проверяваното лице.
(4) За проверяваните юридически лица декларация се изисква от лицата, които ги представляват или контролират, както и от всички лица, които са ги представлявали или контролирали през проверявания период. В декларацията се посочват съответно обстоятелствата по ал. 1, т. 1 - 5, отнасящи се до юридическото лице по чл. 7.
(5) Ако проверяваното лице не представи декларацията в срока по ал. 1 или подаде непълна декларация, или откаже да подаде декларация, се предполага, че това действие е насочено към укриване на престъпния характер на имуществото, което не е декларирано.
(6) С искането до лицето по чл. 3 за попълване и предоставяне на декларация органът определя проверявания период, чието начало е 5 години преди периода, за който е повдигнато съответното обвинение.
Чл. 20. (1) Органите имат право да проверяват:
1. придобитото имущество и правното основание за придобиването му;
2. стойността на имуществото, когато има основателно съмнение, че стойността, посочена в акта за придобиването, е явно занижена;
3. доходите на проверяваното лице;
4. платените от проверяваното лице данъци, такси, мита и акцизи;
5. обичайните и извънредните разходи на проверяваното лице;
6. други доказателства, които имат отношение към начина на придобиване на имуществото на проверяваното лице и членовете на семейството му.
(2) Органите имат правомощия:
1. да снемат писмени обяснения от проверяваното лице;
2.	да разпитват свидетели;
3.	да назначават вещи лица;
4.  да събират писмени доказателства;
5. да изискват от всички лица, държавни и общински органи сведения и документи във връзка с установяването на произхода и стойността на имуществото;
6. да изискват нормативно определените документи за произхода на средствата и начина на придобиване и разпореждане с имуществото на юридическото лице;
7. да проверяват всички трансформации на имуществото;
8. да проверяват годишните данъчни декларации на проверяваното лице;
9. да събират и проверяват и други обстоятелства от значение за изясняване произхода на имуществото.
(3) За призоваването и заплащането на разноските на свидетелите и вещите лица пред инспекторите, които събират доказателства, се прилагат разпоредбите на Гражданския процесуален кодекс.
(4) По искане на органите за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, на свидетелите и вещите лица се осигурява, когато е необходимо, предвидената в закон защита.
Чл. 21. Органът, който извършва проверката, може да назначи експерти, съответно лица със специални знания, за извършване на общоикономическа експертиза със задача чрез анализ на приходите и разходите на проверяваното лице да определят каква част от имуществото на проверяваното лице превишава законните му доходи.
Чл. 22. Началникът на специализирания отдел за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, може да поиска от съда разкриване на банковата тайна относно операциите и наличностите по сметките на проверяваното лице.
Чл. 23. Длъжностните лица, които в кръга на службата си узнаят, че някой пряко или косвено е придобил имущество от престъпна дейност, са длъжни да съобщят за това на съответните органи на данъчната администрация и да им предоставят сведенията, с които разполагат.

ГЛАВА ПЕТА
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА НАЛАГАНЕ НА ОБЕЗПЕЧИТЕЛНИ МЕРКИ И ОТНЕМАНЕ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА НА ИМУЩЕСТВО, ПРИДОБИТО ОТ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ

Раздел I
Обезпечителни мерки

Чл. 24. (1) Органите на досъдебното производство уведомяват незабавно съответните специализирани отдели на данъчната администрация за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, за всеки случай на започнало наказателно преследване за престъпление, посочено в чл. 3, ал. 1. В уведомлението се посочват лицето, срещу което е започнало наказателно преследване, престъплението и периодът на престъпна дейност, както и цялата налична информация за имуществото на лицето, с която те разполагат.
(2) Органите на досъдебното производство са длъжни да уведомят съответните специализирани отдели на данъчната администрация за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, и при наличието на предпоставките по чл. 3, ал. 2 и 3.
Чл. 25. (1) След постъпило уведомление по чл. 24, ал. 1 или 2 за  определено имущество, придобито пряко или косвено от престъпна дейност, началникът на съответния отдел за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, или упълномощени от него длъжностни лица по доклад на инспекторите или по своя инициатива правят искане пред окръжния съд по постоянния адрес на лицето, съответно по адреса на седалището на юридическото лице, а в случаите, когато в имуществото е включен недвижим имот - по местонахождението на имота, за налагане на съответните обезпечителни мерки. 
(2) При опасност от разпиляване, унищожаване, укриване или разпореждане с имуществото, придобито от престъпна дейност, по искане на органите по чл. 15 съдът може да разпореди запечатване на помещения, оборудване, превозни средства и други, в които се съхранява това имущество.
Чл. 26. (1) Съдът се произнася в същия ден с определение, с което допуска или отказва исканата обезпечителна мярка. Определението, с което се допуска обезпечението, подлежи на незабавно изпълнение.
(2) Налагането на мярката по ал. 1 не спира начисляването на лихви и придобиването на други граждански плодове от имущество, върху което са наложени обезпечителни мерки по този закон, като тези мерки обхващат и всичко новопридобито.
(3) Ñúäúò ìîæå äà ðàçðåøè èçâúðøâàíå íà ïëàùàíå èëè íà äðóãè ðàçïîðåäèòåëíè äåéñòâèÿ ñ èìóùåñòâî, âúðõó êîåòî ñà íàëîæåíè îáåçïå÷èòåëíè ìåðêè ïî òîçè çàêîí, êîãàòî òîâà å íåîáõîäèìî çà:
1. ëå÷åíèå èëè äðóãè íåîòëîæíè õóìàíèòàðíè íóæäè íà ëèöåòî, âúðõó ÷èåòî èìóùåñòâî ñà íàëîæåíè îáåçïå÷èòåëíè ìåðêè, èëè íà ÷ëåí íà íåãîâîòî ñåìåéñòâî;
2. плащане на задължения към държавата;
3. ïëàùàíå íà âúçíàãðàæäåíèÿ çà ïîëîæåí òðóä;
4. çàäúëæèòåëíî îáùåñòâåíî îñèãóðÿâàíå;
5. çàïëàùàíå íà ðàçíîñêè, íåîáõîäèìè çà çàïàçâàíåòî è ïîääðúæêàòà íà èìóùåñòâîòî, âúðõó êîåòî ñà íàëîæåíè îáåçïå÷èòåëíè ìåðêè;
6. çàïëàùàíå íà ðàçíîñêè âúâ âðúçêà ñ ïðîèçâîäñòâîòî ïî òîçè çàêîí;
7. çàïëàùàíå âúçíàãðàæäåíèåòî íà ñèíäèêà â ïðîèçâîäñòâî ïî íåñúñòîÿòåëíîñò.
(4) Ðàçðåøåíèåòî ïî àë. 3 ñå èçäàâà çà âñåêè êîíêðåòåí ñëó÷àé âúç îñíîâà íà ìîòèâèðàíà ìîëáà îò çàèíòåðåñóâàíîòî ëèöå, à êîãàòî ñå îòíàñÿ äî ïëàùàíå íà çàäúëæåíèÿ êúì äúðæàâàòà - è ïî èíèöèàòèâà íà íà÷àëíèêà íà ñúîòâåòíèÿ ñïåöèàëèçèðàí îòäåë, çà óñòàíîâÿâàíå íà èìóùåñòâî, ïðèäîáèòî îò ïðåñòúïíà äåéíîñò. Ñúäúò ñå ïðîèçíàñÿ â ñðîê 48 ÷àñà îò ïîñòúïâàíåòî íà ìîëáàòà.
(5) Íå ñå íàëàãàò îáåçïå÷èòåëíè ìåðêè âúðõó èìóùåñòâîòî, ïî îòíîøåíèå íà êîåòî íå ìîæå äà ñå íàñî÷âà ïðèíóäèòåëíî èçïúëíåíèå.
(6) Èìóùåñòâî, êîåòî ïîäëåæè íà áúðçà ðàçâàëà èëè çàïàçâàíåòî ìó å ñâúðçàíî ñ ãîëåìè ðàçõîäè, ñå ïðîäàâà îò îðãàíèòå íà Àãåíöèÿòà çà äúðæàâíè âçåìàíèÿ ïî ðåäà, îïðåäåëåí â Äàíú÷íèÿ ïðîöåñóàëåí êîäåêñ, êàòî ïîëó÷åíàòà ñóìà ñå âíàñÿ â äúðæàâíèÿ áþäæåò.
Чл. 27. (1) Ако в производството по този закон с акт на органа за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, бъде установено, че дадено имущество, върху което е наложена обезпечителна мярка, има законен произход, по искане на засегнатото лице или по инициатива на органа съдът отменя обезпечителните мерки.
(2) Òðåòîòî ëèöå, êîåòî ïðåòåíäèðà ñàìîñòîÿòåëíè ïðàâà âúðõó èìóùåñòâî, ïî îòíîøåíèå íà êîåòî ñà íàëîæåíè îáåçïå÷èòåëíè ìåðêè, ìîæå äà ïîèñêà îòìÿíà íà òåçè ìåðêè.
(3) Êúì èñêàíåòî ïî àë. 2 ñå ïðèëàãà äåêëàðàöèÿ îòíîñíî èçòî÷íèöèòå íà ñðåäñòâàòà è îñíîâàíèåòî çà ïðèäîáèâàíå íà èìóùåñòâîòî, âêëþ÷èòåëíî àðåíäà, îáåçïå÷åíèÿ èëè äåéñòâèòåëíî ïðåõâúðëÿíå íà èìóùåñòâåíî ïðàâî. Ïðåòåíäèðàíèòå âçåìàíèÿ, íåóñòîéêè è ëèõâè ñå ïðèçíàâàò ñàìî àêî ñà âêëþ÷åíè â ãîäèøíàòà äàíú÷íà äåêëàðàöèÿ íà ëèöåòî.
(4) Äåêëàðàöèÿòà ïî àë. 3 òðÿáâà äà ñúäúðæà è çàÿâëåíèå, ÷å ïèñìåíèòå äîêàçàòåëñòâà, óäîñòîâåðÿâàùè ïðàâàòà, ñà èñòèíñêè è ÷å ñäåëêàòà íå å ïðèâèäíà, êàêòî è èçðè÷íî ñúãëàñèå íåãîâîòî èìóùåñòâî äà áúäå îáåêò íà ïðîâåðêà ïî ðåäà íà òîçè çàêîí. 
(5) Çà íåâåðíè äàííè, ïîñî÷åíè â äåêëàðàöèÿòà, ëèöåòî íîñè îòãîâîðíîñò ïî ÷ë. 313 îò Íàêàçàòåëíèÿ êîäåêñ.
×ë. 28. Â ñëó÷àèòå íà ïðîèçâîäñòâî ïî íåñúñòîÿòåëíîñò èëè çà ïðåêðàòÿâàíå íà þðèäè÷åñêîòî ëèöå èëè íà åäíîëè÷íèÿ òúðãîâåö, êîåòî å çàïî÷íàëî ñëåä íàëàãàíåòî íà îáåçïå÷èòåëíè ìåðêè, èìóùåñòâîòî, ñïðÿìî êîåòî ñà íàëîæåíè îáåçïå÷èòåëíè ìåðêè ïî ðåäà íà òîçè çàêîí, ñå èçêëþ÷âà îò ìàñàòà íà íåñúñòîÿòåëíîñòòà, ñúîòâåòíî îò ïîäëåæàùîòî íà ëèêâèäàöèÿ èìóùåñòâî.

Ðàçäåë II
Производство по отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност

×ë. 29. Âúç îñíîâà íà ñúáðàíèòå äîêàçàòåëñòâà ñúîòâåòíèÿò íà÷àëíèê íà ñïåöèàëèçèðàí îòäåë çà óñòàíîâÿâàíå íà èìóùåñòâî, ïðèäîáèòî îò ïðåñòúïíà äåéíîñò, èçãîòâÿ ìîòèâèðàíî çàêëþ÷åíèå, â êîåòî ñå ïîñî÷âàò âèäúò è ðàçìåðúò íà èìóùåñòâîòî, çà êîåòî ñúùåñòâóâà îñíîâàòåëíî ïðåäïîëîæåíèå, ÷å å ïðèäîáèòî îò ïðåñòúïíà äåéíîñò, è ïîäëåæè íà îòíåìàíå â ïîëçà íà äúðæàâàòà, êàêòî è äîêàçàòåëñòâàòà, îò êîèòî ñå óñòàíîâÿâàò ïîñî÷åíèòå îáñòîÿòåëñòâà.
×ë. 30. (1) Ìèíèñòúðúò íà ôèíàíñèòå èëè óïúëíîìîùåíî îò íåãî äëúæíîñòíî ëèöå âíàñÿ ìîòèâèðàíîòî çàêëþ÷åíèå â ñúîòâåòíèÿ îêðúæåí ñúä ñ èñêàíå çà îòíåìàíå â ïîëçà íà äúðæàâàòà íà èìóùåñòâîòî, ïðèäîáèòî îò ïðåñòúïíà äåéíîñò. Êîãàòî â èìóùåñòâîòî ñà âêëþ÷åíè äâèæèìè âåùè è íåäâèæèì èìîò, èñêàíåòî ñå âíàñÿ â îêðúæíèÿ ñúä ïî ìåñòîíàõîæäåíèåòî íà íåäâèæèìèÿ èìîò, à â ñëó÷àèòå, êîãàòî â èìóùåñòâîòî ñà âêëþ÷åíè ïîâå÷å îò åäèí íåäâèæèìè èìîòè, èñêàíåòî ñå âíàñÿ â îêðúæíèÿ ñúä ïî ìåñòîíàõîæäåíèåòî íà èìîòà ñ íàé-âèñîêà äàíú÷íà îöåíêà. Ìîòèâèðàíîòî çàêëþ÷åíèå è ïèñìåíîòî èñêàíå èìàò äåéñòâèå íà èñêîâà ìîëáà.
(2) Îêðúæíèÿò ñúä îáðàçóâà äåëî è îáíàðîäâà â "Äúðæàâåí âåñòíèê" îáÿâëåíèå, ñúäúðæàùî: íîìåðà íà äåëîòî, äàííè çà ïîñòúïèëîòî èñêàíå, îïèñ íà èìóùåñòâîòî, óêàçàíèå çà ñðîêà, â êîéòî çàèíòåðåñóâàíèòå ëèöà ìîãàò äà ïðåäÿâÿò ñâîèòå ïðåòåíöèè âúðõó èìóùåñòâîòî, êàêòî è äàòàòà, çà êîÿòî ñå íàñðî÷âà ïúðâîòî çàñåäàíèå è êîÿòî íå ìîæå äà å ïî-ðàíî îò äàòàòà íà èçòè÷àíåòî íà ñðîêà ïî ÷ë. 31.
(3) Êàòî ñòðàíè â ïðîèçâîäñòâîòî ñå êîíñòèòóèðàò è ëèöàòà ïî ÷ë. 6, 7 è 11, êîãàòî èñêàíåòî çà îòíåìàíå â ïîëçà íà äúðæàâàòà çàñÿãà òåõíè ïðàâà. 
(4) Îòâåòíèöèòå ñà äëúæíè äà èç÷åðïÿò âñè÷êèòå ñè âúçðàæåíèÿ â òîâà ïðîèçâîäñòâî.
(5) Â ñëó÷àèòå ïî ÷ë. 3, àë. 2 óñòàíîâÿâàíåòî íà ïðåñòúïíèÿ ïðîèçõîä íà èìóùåñòâîòî ñå èçâúðøâà â ïðîèçâîäñòâîòî ïî àë. 1 è ïî ðåäà íà ÷ë. 97, àë. 4 íà Ãðàæäàíñêèÿ ïðîöåñóàëåí êîäåêñ.
×ë. 31. (1) Â òðèìåñå÷åí ñðîê îò îáÿâëåíèåòî â "Äúðæàâåí âåñòíèê" òðåòèòå ëèöà, êîèòî ïðåòåíäèðàò ñàìîñòîÿòåëíè ïðàâà âúðõó èìóùåñòâîòî, ìîãàò äà âñòúïÿò â äåëîòî, êàòî ïðåäÿâÿò ñúîòâåòíèÿ èñê. Íåïðåäÿâåíèòå â òîçè ñðîê ïðåòåíöèè ñå ïðåêëóäèðàò ïî îòíîøåíèå íà äúðæàâàòà.
(2) Ñúäúò ïðàâè ïðåöåíêà íà ñúáðàíèòå äîêàçàòåëñòâà, ñúáèðà íîâè äîêàçàòåëñòâà è íàçíà÷àâà ïî ñâîÿ ïðåöåíêà åêñïåðòèçè. Ñúäúò çàñåäàâà â îòêðèòî çàñåäàíèå â åäíîëè÷åí ñúñòàâ.
×ë. 32. (1) Ñúäúò ñå ïðîèçíàñÿ ñ ðåøåíèå çà îòíåìàíå â ïîëçà íà äúðæàâàòà íà èìóùåñòâîòî, ïðèäîáèòî îò ïðåñòúïíà äåéíîñò, ñúîòâåòíî íà ÷àñò îò èìóùåñòâîòî, ñúîòâåòñòâàùà íà ÷àñòòà, ïðèäîáèòà îò ïðåñòúïíà äåéíîñò, êàòî îñúæäà ïðîâåðÿâàíîòî ëèöå äà çàïëàòè ðàçíîñêèòå ïî ïðîèçâîäñòâîòî.
(2) Êîãàòî ñúäúò ïîñòàíîâè ðåøåíèå çà îòíåìàíå â ïîëçà íà äúðæàâàòà íà èìóùåñòâî, ïðèäîáèòî îò ïðåñòúïíà äåéíîñò, è ñå óñòàíîâè, ÷å òðåòîòî ëèöå íåîñíîâàòåëíî è íåäîáðîñúâåñòíî å îñïîðâàëî íàëàãàíåòî íà îáåçïå÷èòåëíè ìåðêè èëè îòíåìàíåòî â ïîëçà íà äúðæàâàòà íà ïðîöåñíîòî èìóùåñòâî, ñúäúò ìîæå äà ìó íàëîæè ãëîáà â ðàçìåð 10 íà ñòî îò ñòîéíîñòòà íà îòíåòîòî èìóùåñòâî, íî íå ïî-ìàëêî îò 3000 ëâ. è íå ïîâå÷å îò 30 000 ëâ.
(3) Èçâúí ñëó÷àèòå ïî ÷ë. 3, àë. 2 è 3 ñúäúò ñå ïðîèçíàñÿ ñ ðåøåíèå ñëåä âëèçàíåòî â ñèëà íà îñúäèòåëíàòà ïðèñúäà ïî íàêàçàòåëíîòî ïðîèçâîäñòâî.
(4) Ñúäúò ìîæå äà îòõâúðëè èñêàíåòî  çà îòíåìàíå â ïîëçà íà äúðæàâàòà íà èìóùåñòâîòî, àêî çàèíòåðåñîâàíîòî ëèöå äîêàæå, ÷å òî å ïðèäîáèòî ïî çàêîíåí íà÷èí èëè ñúñ çàêîííè ñðåäñòâà, êàòî â òîçè ñëó÷àé ñúäúò îòìåíÿ îáåçïå÷èòåëíèòå ìåðêè.
(5) Ðåøåíèåòî íà ñúäà ïî àë. 1 - 4 ïîäëåæè íà îáæàëâàíå ïî ðåäà íà Ãðàæäàíñêèÿ ïðîöåñóàëåí êîäåêñ.
(6) Çà îòìÿíà íà âëÿçëî â ñèëà ðåøåíèå ïî àë. 1 - 4 ñå ïðèëàãà ñúîòâåòíî ÷ë. 231 îò Ãðàæäàíñêèÿ ïðîöåñóàëåí êîäåêñ.
				
Ðàçäåë III
Ïðåäëîæåíèå çà îáðàçóâàíå íà äàíú÷íî ïðîèçâîäñòâî
×ë. 33. (1) Êîãàòî íå ñà íàëèöå äîñòàòú÷íî äàííè, äàâàùè îñíîâàíèå äà ñå ïîèñêà îòíåìàíå â ïîëçà íà äúðæàâàòà íà èìóùåñòâî, ïðèäîáèòî îò ïðåñòúïíà äåéíîñò, èëè ïðîèçâîäñòâîòî ïî òàçè ãëàâà áúäå ïðåêðàòåíî îò ñúäà, íà÷àëíèêúò íà ñïåöèàëèçèðàíèÿ îòäåë çà óñòàíîâÿâàíå íà èìóùåñòâî, ïðèäîáèòî îò ïðåñòúïíà äåéíîñò, ñúîòâåòíî ñúäúò, èçïðàùà ïðåïèñêàòà â 14-äíåâåí ñðîê íà ãëàâíèÿ äàíú÷åí äèðåêòîð èëè íà óïúëíîìîùåíî îò íåãî äëúæíîñòíî ëèöå.
(2) Ñúáðàíèòå îò îðãàíèòå çà óñòàíîâÿâàíå íà èìóùåñòâî, ïðèäîáèòî îò ïðåñòúïíà äåéíîñò, äîêàçàòåëñòâà ïî ïðåïèñêàòà ñà ãîäíè äîêàçàòåëñòâà â ïðîèçâîäñòâàòà ïî Äàíú÷íèÿ ïðîöåñóàëåí êîäåêñ.
×ë. 34. Ñúäúò èçïðàùà â 14-äíåâåí ñðîê ïðåïèñ îò ðåøåíèåòî è ïðåïèñêàòà íà ãëàâíèÿ äàíú÷åí äèðåêòîð è â ñëó÷àèòå, êîãàòî îòêàæå äà óâàæè èñêàíåòî çà îòíåìàíå èëè ïîñòàíîâè ÷àñòè÷íî îòíåìàíå íà èìóùåñòâîòî, ïðèäîáèòî îò ïðåñòúïíà äåéíîñò. Â òåçè ñëó÷àè ñå ïðèëàãà 
÷ë. 33, àë. 2.

Ðàçäåë IV
Îòãîâîðíîñò
×ë. 35. Çà âðåäè, ïðè÷èíåíè îò äåéñòâèÿ èëè áåçäåéñòâèÿ, èçâúðøåíè âúâ âðúçêà ñ òîçè çàêîí, âèíîâíèòå äëúæíîñòíè ëèöà íîñÿò îòãîâîðíîñò ïðè óñëîâèÿòà è ïî ðåäà íà Çàêîíà çà îòãîâîðíîñòòà íà äúðæàâàòà çà âðåäè, ïðè÷èíåíè íà ãðàæäàíè.

ÃËÀÂÀ ØÅÑÒÀ
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎ ÑÚÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ

×ë. 36. Îðãàíèòå ïî óñòàíîâÿâàíå íà èìóùåñòâî, ïðèäîáèòî îò ïðåñòúïíà äåéíîñò, îáìåíÿò èíôîðìàöèÿ çà öåëèòå íà òîçè çàêîí ñ êîìïåòåíòíèòå îðãàíè íà äðóãè äúðæàâè è ñ ìåæäóíàðîäíè îðãàíèçàöèè âúç îñíîâà íà ìåæäóíàðîäíè àêòîâå è ìåæäóíàðîäíè äîãîâîðè, êîèòî ñà â ñèëà çà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ, êàêòî è íà îñíîâàòà íà âçàèìíîñò.


ÃËÀÂÀ ÑÅÄÌÀ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎÍÀÊÀÇÀÒÅËÍÈ ÐÀÇÏÎÐÅÄÁÈ

×ë. 37. (1) Çà íàðóøåíèÿ ïî ÷ë. 23 íà âèíîâíèòå äëúæíîñòíè ëèöà ñå íàëàãà ãëîáà îò 1000 äî 2000 ëâ., àêî èçâúðøåíîòî íå ñúñòàâëÿâà ïðåñòúïëåíèå.
(2) Çà äðóãè íàðóøåíèÿ ïî òîçè çàêîí âèíîâíèòå ëèöà ñå íàêàçâàò ñ ãëîáà îò 500 äî 1000 ëâ., àêî èçâúðøåíîòî íå ñúñòàâëÿâà ïðåñòúïëåíèå.
×ë. 38. (1) Àêòîâåòå çà óñòàíîâÿâàíå íà íàðóøåíèÿòà ñå ñúñòàâÿò îò îðãàíèòå ïî óñòàíîâÿâàíå íà èìóùåñòâî, ïðèäîáèòî îò ïðåñòúïíà äåéíîñò, à íàêàçàòåëíèòå ïîñòàíîâëåíèÿ ñå èçäàâàò îò íà÷àëíèêà íà ñïåöèàëèçèðàíèÿ îòäåë èëè îò óïúëíîìîùåíè îò íåãî äëúæíîñòíè ëèöà. 
(2) Ñúñòàâÿíåòî íà àêòîâåòå, èçäàâàíåòî, îáæàëâàíåòî è èçïúëíåíèåòî íà íàêàçàòåëíèòå ïîñòàíîâëåíèÿ ñå èçâúðøâàò ïî ðåäà íà Çàêîíà çà àäìèíèñòðàòèâíèòå íàðóøåíèÿ è íàêàçàíèÿ.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. По смисъла на този закон:
1. "Значителна стойност" е стойност над 60 000 лв.
2. "Контролиране на юридическо лице" е правото за назначаване или освобождаване на мнозинството от членовете на управителния или контролния орган на юридическото лице, притежаване на мнозинството от акциите или дяловете с право на глас и управление на дейността на юридическото лице въз основа на договор.


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. За неуредените в този закон въпроси се прилагат съответно разпоредбите на Гражданския процесуален кодекс.
§ 3. В Закона за мерките срещу финансирането на тероризма (обн., ДВ, бр. 16 от 2003 г.; изм., бр. 31 от 2003 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1.	В чл. 7 се създава ал. 3:
“(3) Физическите и юридическите лица, които са изпълнили мерки по блокиране на парични средства, финансови активи или други имущества по този закон, са длъжни незабавно да уведомят за това съответните органи за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност.”
2.	Член 12 се изменя така:
“Чл. 12. Мерките по чл. 3, ал. 1 се преустановяват в 7-дневен срок от обнародването в "Държавен вестник" на решението на Министерския съвет, с което физическите или юридическите лица, групи и организации са заличени от списъка, освен ако в този срок съответният орган по установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, представи определение на съда за продължаването им.”
§ 4. В чл. 25 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност (обн., ДВ, бр. 104 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 117, 118 и 123 от 1997 г., бр. 24 от 1998 г., бр. 69 от 1999 г. и  бр. 18 от 2003 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
"(2) Преди съставяне на съответния акт нотариусът извършва проверка за наличието на наложена обезпечителна мярка по Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност."
2. Досегашните ал. 2 – 6 стават съответно ал. 3 – 7.”
§ 5. В Закона за съдебната власт (обн., ДВ, бр. 59 от 1994 г.; Решение № 8 на Конституционния съд от 1994 г. - бр. 78 от 1994 г.; Решение № 9 на Конституционния съд 1994 г. - бр. 87 от 1994 г.; Решение № 17 на Конституционния съд от 1995 г. - бр. 93 от 1995 г.; доп., бр. 64 от 1996 г.; Решение № 19 на Конституционния съд от 1996 г. - бр. 96 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 104 и 110 от 1996 г., бр. 58, 122 и 124 от 1997 г., бр. 11 и 133 от 1998 г.; Решение № 1 на Конституционния съд от 1999 г. - бр. 6 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 34, 38 и 84 от 2000 г., бр. 25 от 2001 г., бр. 74 от 2002 г.; Решение № 11 на Конституционния съд от 2002 г. - бр. 110 от 2002 г.; Решение № 13 на Конституционния съд от 2002 г. - бр. 118 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 61 и 112 от 2003 г.) се създава чл. 158а:
"Чл. 158а. Съдията по вписванията предоставя с предимство на органите за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, справки по книгите за вписване, които са свързани с проверки по Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност."
§ 6. В чл. 52, ал. 5, т. 2 от Закона за банките (обн., ДВ, бр. 52 от 
1997 г.;  изм. и доп., бр. 15, 21, 52 и 70 от 1998 г., бр. 54, 103 и 114 от 1999 г., бр. 1, 63 и 92 от 2000 г., бр. 1 от 2001 г., бр. 45, 91 и 92 от 2002 г. и бр. 31 от 2003 г.) се създава буква “в:
"в) когато се извършват проверки по Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност."
§ 7. В Данъчния процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 103 от 1999 г.; Решение № 2 на Конституционния съд от 2000 г. - бр. 29 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 63 от 2000 г., бр. 109 от 2001 г., бр. 45 и 112 от 2002 г. и бр. 42, 112 и 114 от 2003 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 12, ал. 2, т. 4, съюзът “и” се заменя със запетая и накрая се добавя "и началника на специализирания отдел към Главната данъчна дирекция за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност".
2. В чл. 234, ал. 3 накрая се поставя запетая и се добавя “както и за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност”.
3. В чл. 235, ал. 1 се създава т. 9:
“9. инспекторите за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност.”
4. В чл. 236, ал. 3 цифрата “8” се заменя с “9”.
§ 8. Отменя се Законът за собствеността на гражданите.
§ 9. (1) В тримесечен срок от влизането в сила на закона органите на Министерството на вътрешните работи и прокуратурата уведомяват съответните органи за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, за лицата, срещу които е възбудено наказателно преследване за престъпления по чл. 3, ал. 1 от закона или са налице предпоставките по чл. 3, ал. 2, т. 1 и 2. В случаите по чл. 3, ал. 2, т. 3 съответните органи се уведомяват само когато съществуват данни за имущество със значителна стойност, за което може да се направи основателно предположение, че е придобито от престъпна дейност.
(2) В срока по ал. 1 съдилищата уведомяват съответните органи за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност за влезлите в сила присъди за престъпления по чл. 3, ал. 1 за 5-годишен период до влизането в сила на закона, освен ако е налице реабилитация.
§ 10. В срок един месец от влизането в сила на този закон се издават подзаконовите актове по прилагането му.
§ 11. Изпълнението на закона се възлага на Министерския съвет.


Законът е приет от ХХХІХ Народно събрание на …………   …………… 2004 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.




ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

(Огнян Герджиков)
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М  О  Т  И  В  И

КЪМ ПРОЕКТА НА ЗАКОН ЗА ОТНЕМАНЕ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА НА ИМУЩЕСТВО, ПРИДОБИТО ОТ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ


С този закон се уреждат условията и редът за блокиране и отнемане в полза на държавата на имущество, придобито пряко или косвено от престъпна дейност. Законопроектът е насочен към пресичане на възможностите за извличане на облаги от престъпна дейност и предотвратяване използването на такива облаги за извършването на нови престъпления или други правонарушения.
Приемането на този законопроект ще създаде механизъм за прилагане на държавната принуда в случаите, когато определено имущество е придобито от престъпна дейност, но не може да бъде отнето в полза на държавата изцяло или отчасти по силата на Наказателния кодекс.
Законопроектът има гражданскоправен характер и мерките, които се определят от него, се осъществяват от специализирани звена на данъчната администрация. На широките правомощия, предоставени на тези органи, кореспондират адекватни възможности  за защита на добросъвестните лица и съдебен контрол.
Особеното производство по Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, се прилага и в случаите, когато облагите от престъпления са трансформирани изцяло или частично в друг вид имущество или са прехвърлени на трети лица при запазване правата на добросъвестните приобретатели.
Законът ще изпълнява решаваща превантивна роля за недопускане инвестирането на средства, придобити по престъпен начин, изпирането на пари и финансирането на други престъпления.
Обект на закона е имущество, което не попада в предмета на доказване по наказателното дело, още повече че със средствата на Наказателно-процесуалния кодекс не винаги може да се докаже цялата престъпна дейност на лицето. В същото време могат да се установят случаи, в които имуществото на определени лица нараства значително, без да има данни за законна дейност. При констатирането на това състояние, т. е., от една страна, осъдителна присъда, а от друга – значително имущество, за което няма данни за законен произход, се поставя в действие процедурата по този закон. Формира се разумно предположение, че това имущество е придобито от престъпна дейност на лицето, но му се предоставя възможност да докаже произхода на имуществото си и да се защити.
Производството по блокиране и отнемане в полза на държавата на имущество, придобито пряко или косвено от престъпна дейност, се провежда, когато са налице кумулативно две предпоставки: 1) установено е, че дадено лице притежава имущество със значителна стойност, и 2) срещу това лице е започнало наказателно преследване за определено престъпление (чл. 3, ал. 1).
Отнемането в полза на държавата по реда на този закон стои в плоскостта на наказателния процес само дотолкова, доколкото се изисква лицето да е осъдено за определено престъпление от изброените в чл. 3, ал. 1. При наличие на безспорни доказателства според принципите на гражданския процес за наличие на значително имущество без установен законен произход и при установено по съответния ред обстоятелство, че лицето се е занимавало с определен вид престъпна дейност, която е вероятният източник на обогатяването, съдът ще има право да се произнесе с решение за отнемане в полза на държавата на тази част от имуществото.
В случаите, когато наказателно производство не може да бъде проведено (чл. 3, ал. 2), установяване наличието на престъпни обстоятелства се извършва в особеното производство по този закон. Член 97, ал. 4 от Гражданския процесуален кодекс предвижда такава възможност - в рамките на гражданския процес да се установява наличието на престъпни обстоятелства.
законопроектът дава възможност за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност, което е постъпило и в патримониума на юридическо лице. По българското наказателно право наказателната отговорност е лична и на юридическо лице не може да се наложи наказание конфискация по Наказателния кодекс, а по силата на този закон се създава механизъм да се отнеме в полза на държавата имущество с престъпен произход от юридическо лице, тъй като не се поставя въпрос за наказателна отговорност. По този начин ще се пресече възможността на организирани престъпни групи да прехвърлят или да преобразуват престъпни облаги в патримониума на юридически лица. Това е още един аспект на превантивната функция, която ще изпълнява този закон – недопускане инвестирането в икономиката на престъпно имущество чрез преобразуването му в имущество на юридическо лице. 
Създава се възможност за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, и в случаите, когато първоначалното престъпление е извършено в чужбина и не попада под наказателната юрисдикция на българската държава. 
Законопроектът осигурява механизъм, чрез който престъпни активи да се отнемат в полза на държавата, когато това не може да се реализира по реда на Наказателния кодекс, и по този начин се предотвратява въвеждането на такива средства в икономическия обмен. Допускане на обратното е обществено и правно недопустимо. Постига се и превантивен ефект, тъй като тези средства няма да могат да се използват за финансиране на други престъпления и правонарушения.
Когато извършителят на определено престъпление е останал неоткрит, особеното производство ще предотврати трансформирането на престъпните облаги в друг вид имущество, тяхното укриване или изнасяне в чужбина.
Îòíåìàíåòî ïî òîçè çàêîíîïðîåêò íå å íèòî êîíôèñêàöèÿ êàòî íàêàçàíèå ïî Íàêàçàòåëíèÿ êîäåêñ, íèòî îòíåìàíå â ïîëçà íà äúðæàâàòà, íåçàâèñèìî îò íàêàçàòåëíàòà îòãîâîðíîñò, íà ïðåäìåòà è ñðåäñòâàòà íà ïðåñòúïëåíèåòî ïî ÷ë. 53 îò Íàêàçàòåëíèÿ êîäåêñ.
Ïðåäìåò íà çàêîíîïðîåêòà ñà îáëàãè, ïîëó÷åíè îò ïðåñòúïíà äåéíîñò, èçâúí òåçè, êîèòî ìîãàò äà ñå îòíåìàò ïî ñèëàòà íà Íàêàçàòåëíèÿ êîäåêñ.
Има хипотези, при които производството се насочва срещу конкретно имущество (например чл. 3, ал. 2, т. 3), а също и хипотезата на чл. 7, когато изобщо не може да става дума за наказателна отговорност, а за гражданскоправна имуществена отговорност.
Èäåÿòà çà çàäúëæèòåëíîòî ïðîâåæäàíå íà ôèíàíñîâî ðàçñëåäâàíå ïî îòíîøåíèå íà èìóùåñòâîòî íà ëèöà, ñðåùó êîèòî å îáðàçóâàíî íàêàçàòåëíî ïðîèçâîäñòâî çà îïðåäåëåíè ïðåñòúïëåíèÿ, ñúùåñòâóâà â åâðîïåéñêèòå ñòðàíè, íàïðèìåð â Õîëàíäèÿ, à â ðàìêèòå íà ïðàâîòî íà Åâðîïåéñêèÿ ñúþç ñå ðàçãëåæäà êàòî ðåøàâàùî ñðåäñòâî çà ïðåñè÷àíå íà äîñòúïà äî ôèíàíñîâè ðåñóðñè íà ïðåñòúïíèòå ãðóïè. Â òîçè ñìèñúë å Ïðåïîðúêàòà íà Ñúâåòà íà Åâðîïåéñêèÿ ñúþç îò 25 àïðèë 2002 ã. îòíîñíî óñúâúðøåíñòâàíå ìåòîäèòå íà ðàçñëåäâàíå â áîðáàòà ñðåùó îðãàíèçèðàíàòà ïðåñòúïíîñò, ñâúðçàíà ñ íàðêîòðàôèêà, ÷ðåç åäíîâðåìåííî ðàçñëåäâàíå íà ôèíàíñîâèòå ñðåäñòâà è àêòèâèòå íà òåçè ïðåñòúïíè îðãàíèçàöèè (32002Í0515(01).
Ïðèåìàíåòî íà çàêîíîïðîåêòà å â ñúîòâåòñòâèå ñ óñèëèÿòà íà Åâðîïåéñêèÿ ñúþç äà ñúçäàäå ìàêñèìàëíî åôèêàñåí ìåõàíèçúì çà ïðåäîòâðàòÿâàíå èçïèðàíåòî íà ïàðè. Â òàçè íàñîêà ñ Äèðåêòèâà íà Ñúâåòà íà Åâðîïåéñêèÿ ñúþç îò 2001 ã. ñå âúâåæäà çà ïúðâè ïúò êîìïëåêñíà äåôèíèöèÿ íà ïîíÿòèåòî "ïðåñòúïíà äåéíîñò", êîÿòî íàäõâúðëÿ òðàäèöèîííèòå ðàìêè çà îïðåäåëÿíå ïðåñòúïíèÿ õàðàêòåð íà åäíî äåÿíèå - äèðåêòèâà 2001/97/ÅÑ íà Åâðîïåéñêèÿ ïàðëàìåíò è íà Ñúâåòà íà Åâðîïåéñêèÿ ñúþç îò 4 äåêåìâðè 2001 ã. çà èçìåíåíèå è äîïúëíåíèå íà Äèðåêòèâà 91/308/ÅÅÑ îòíîñíî ïðåäîòâðàòÿâàíå èçïîëçâàíåòî íà ôèíàíñîâàòà ñèñòåìà çà èçïèðàíå íà ïàðè.
Ïðè èçãîòâÿíåòî íà çàêîíîïðîåêòà ñà âçåòè ïîä âíèìàíèå çàêîíîäàòåëíèòå ðåøåíèÿ â òàçè îáëàñò íà ðåäèöà åâðîïåéñêè ñòðàíè, îñíîâíèòå ïðàâíè àêòîâå íà Åâðîïåéñêèÿ ñúþç â áîðáàòà ñðåùó ïðàíåòî íà ïàðè è ïðåïîðúêèòå íà Ìåæäóíàðîäíàòà ãðóïà çà áîðáà ñðåùó èçïèðàíåòî íà ïàðè (FATF).
Òàêà íàïðèìåð èðëàíäñêèÿò Çàêîí çà îáëàãèòå îò ïðåñòúïëåíèÿ îò 1996 ã. ïðåäâèæäà âúçìîæíîñò âúç îñíîâà íà äåêëàðàöèÿ íà êîìïåòåíòíèÿ îðãàí ñúäúò äà èçäàäå ïúðâîíà÷àëíî îïðåäåëåíèå, ñ êîåòî ñå çàáðàíÿâà ðàçïîðåæäàíå ñ èìóùåñòâî, âúç îñíîâà íà ìîëáà, îòïðàâåíà îò êîìïåòåíòåí ñëóæèòåë, àêî ñúäúò íàìåðè çà äîêàçàíî, ÷å îïðåäåëåíî èìóùåñòâî íà ñòîéíîñò íå ïî-ìàëêà îò 10 000 ëèðè ïðÿêî èëè êîñâåíî ñúñòàâëÿâà îáëàãà îò ïðåñòúïëåíèå. Ïúðâîíà÷àëíîòî îïðåäåëåíèå å çà ñðîê 21 äíè. Ñëåäâàùàòà ôàçà å ñúäåáíî îïðåäåëåíèå çà íàëàãàíå íà ò. íàð. âðåìåííè ìåðêè ïî ìîëáà íà êîìïåòåíòíèÿ îðãàí, êîåòî å â ñèëà ìàêñèìàëíî çà ñðîê 7 ãîäèíè, ïî îòíîøåíèå íà òîâà èìóùåñòâî è àêî íå áúäå äîêàçàíî, ÷å òîâà èìóùåñòâî íå ñúñòàâëÿâà ïðÿêî èëè êîñâåíî îáëàãà îò ïðåñòúïëåíèå, ñúäúò ïîñòàíîâÿâà îòíåìàíå íà öÿëîòî èëè íà ÷àñò îò íåãî â ïîëçà íà äúðæàâàòà (îïðåäåëåíèå çà ðàçïîðåæäàíå) – èìóùåñòâîòî ñå ïðåõâúðëÿ íà ìèíèñòúðà íà ôèíàíñèòå èëè íà äðóãî ëèöå, ïîñî÷åíî îò ñúäà.
Õîëàíäñêîòî çàêîíîäàòåëñòâîòî ïðåäâèæäà çàäúëæèòåëíî îáðàçóâàíå íà ò. íàð. ôèíàíñîâî ðàçñëåäâàíå ïî îòíîøåíèå íà èìóùåñòâîòî íà ëèöå, ñðåùó êîåòî å îáðàçóâàíî íàêàçàòåëíî ïðîèçâîäñòâî çà îïðåäåëåíè ïðåñòúïëåíèÿ, íàïðèìåð íàðêîòðàôèê, êîåòî ñå ïðîâåæäà îò ïîëèöèÿòà ïàðàëåëíî ñ ðàçñëåäâàíåòî íà ïðåñòúïëåíèåòî.
Â Äàíèÿ èìà ðàçøèðåíà êîíôèñêàöèÿ – ÷ë. 76à îò Íàêàçàòåëíèÿ êîäåêñ – íàëàãàíå íà ïúëíà èëè ÷àñòè÷íà êîíôèñêàöèÿ íà èìóùåñòâî, ïðèíàäëåæàùî íà ëèöå, îñúäåíî ñ âëÿçëà â ñèëà ïðèñúäà çà èçâúðøâàíå íà ïðåñòúïëåíèå, êîãàòî èçâúðøåíîòî äåÿíèå å îò òàêúâ õàðàêòåð, êîéòî ìîæå äà äîâåäå äî çíà÷èòåëíî îáîãàòÿâàíå è å íàêàçóåìî ñ ëèøàâàíå îò ñâîáîäà çà ñðîê 6 èëè ïîâå÷å ãîäèíè. Ïúëíà èëè ÷àñòè÷íà êîíôèñêàöèÿ íà èìóùåñòâî, ïîëó÷åíî îò ñúïðóã èëè ëèöå, êîåòî ñúæèòåëñòâà ôàêòè÷åñêè ñ ëèöåòî, ìîæå äà ñå îñúùåñòâè, îñâåí àêî èìóùåñòâîòî å ïðèäîáèòî ïîâå÷å îò 5 ãîäèíè ïðåäè èçâúðøâàíå íà ïðåñòúïëåíèåòî èëè áðàêúò èëè ôàêòè÷åñêîòî ñúæèòåëñòâî íå å áèë íàëèöå ïî âðåìå íà ïðèäîáèâàíåòî ìó. Ìîæå äà ñå èçâúðøè ïúëíà èëè ÷àñòè÷íà êîíôèñêàöèÿ íà èìóùåñòâî, ïðåõâúðëåíî íà þðèäè÷åñêî ëèöå, âúðõó êîåòî ëèöåòî ñàìîñòîÿòåëíî èëè ñúâìåñòíî ñ íàé-áëèçêèòå ñè ïðèòåæàâà ðåøàâàùî âëèÿíèå. Ñúùîòî ñå ïðèëàãà, àêî ïîñî÷åíîòî ëèöå å ïîëó÷èëî çíà÷èòåëíà ÷àñò îò äîõîäà íà þðèäè÷åñêîòî ëèöå. Êîíôèñêàöèÿ ìîæå äà íå ñå èçâúðøè, àêî ëèöåòî äîêàæå, ÷å èìóùåñòâîòî å ïðèäîáèòî ïî çàêîíåí íà÷èí èëè ñúñ çàêîííî ïðèäîáèòè ñðåäñòâà.
Àâñòðèéñêèÿò Íàêàçàòåëåí êîäåêñ ðåãëàìåíòèðà âúçìîæíîñò çà îòíåìàíå â ïîëçà íà äúðæàâàòà íà ïðåñòúïíà îáëàãà, êàòî êîíñòðóêöèÿòà ìîæå äà ñå îõàðàêòåðèçèðà íàé-îáùî êàòî ãðàæäàíñêîïðàâíà ïðåòåíöèÿ íà äúðæàâàòà â íàêàçàòåëíèÿ ïðîöåñ. Èìà âúçìîæíîñò çà îòäåëÿíå íà èìóùåñòâåíèÿ èñê íà äúðæàâàòà îò íàêàçàòåëíîòî ïðîèçâîäñòâî, êîãàòî åäíîâðåìåííîòî ðàçãëåæäàíå áè çàòðóäíèëî ïðîâåæäàíåòî íà ïðîöåñà.
Посочването на примери от европейското законодателство има за цел да илюстрира усилията на съвременната правна доктрина и практика на правоприлагане да създадат максимално ефикасен механизъм за отнемане в полза на държавата на имущество с престъпен произход, който да допълни класическата система на отнемане по наказателните закони чрез въвеждане на една разширена гражданска конфискация, която да допълни, а не да противостои на наказателния процес.
Предлаганият законопроект изразява тази концепция, а именно чрез методите на гражданскоправно производство да се реализират посочените в чл. 1 цели при зачитане на законните права на участниците в това производство.
Законопроектът съответства на българската Конституция и на международните договори, които са в сила за Република България, давайки още едно средство на правовата държава да защити законните права и интереси на гражданите и законно придобитото имущество, като същевременно се пресече възможността от вливането на облаги от престъпления в икономиката на страната, както и използването на такива облаги за финансиране извършването на нови престъпления и правонарушения. 



ÌÈÍÈÑÒÚÐ-ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅË:

(Ñèìåîí Ñàêñêîáóðããîòñêè)
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Ïðèëîæåíèå êúì ÷ë. 19, àë. 1

ÄÅÊËÀÐÀÖÈß


ïî ÷ë. 19, àë. 1 îò Çàêîíà çà îòíåìàíå â ïîëçà íà äúðæàâàòà íà èìóùåñòâî, ïðèäîáèòî îò ïðåñòúïíà äåéíîñò


I. ÄÀÍÍÈ ÇÀ ÄÅÊËÀÐÀÒÎÐÀ:
Äîëóïîäïèñàíèÿò/àòà................................................................................................................................................................. ÅÃÍ:...........................
                                                                                                                            (èìå - ñîáñòâåíî, áàùèíî è ôàìèëíî)                                                                                                    
Ëè÷íà êàðòà ¹ ...........................................Èçäàäåíà îò...................................................................................................................... äàòà          
Ïîñòîÿíåí àäðåñ:..............................................................................................................................
Ìåñòîðàáîòà:................................................................................................................................................... äëúæíîñò.........................................................................................
Ï. ÄÀÍÍÈ ÇÀ ÑÚÏÐÓÃÀ (ÑÚÏÐÓÃÀÒÀ) È ÍÅÍÀÂÚÐØÈËÈÒÅ ÏÚËÍÎËÅÒÈÅ ÄÅÖÀ:                                         
                                                                                    Ñúïðóã/ñúïðóãà............................................................................................................................................................................................................................................... ÅÃÍ……………………..;
(èìå - ñîáñòâåíî, áàùèíî è ôàìèëíî
Ëè÷íà êàðòà ¹ ...............................Èçäàäåíà îò..................................................................................................................... äàòà                                    
Ïîñòîÿíåí àäðåñ:..............................................................................................................................
Ìåñòîðàáîòà:............................................................................................................................................................................................. äëúæíîñò.........................................................................................
Íåíàâúðøèëè ïúëíîëåòèå äåöà (äåöà ïîä 18 ãîäèíè):
1. .......................................................................................................................................................................................................................... âúçðàñò............ ã.       ÅÃÍ…………………………….
Ïîñòîÿíåí àäðåñ:..............................................................................................................................
ó÷åù (ðàáîòåù) â.........................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. .......................................................................................................................................................................................................................... âúçðàñò............ ã.       ÅÃÍ…………………………….
Ïîñòîÿíåí àäðåñ:..............................................................................................................................
ó÷åù (ðàáîòåù) â.........................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. .......................................................................................................................................................................................................................... âúçðàñò............ ã.       ÅÃÍ…………………………….
Ïîñòîÿíåí àäðåñ:.........................................................................................................................................................................................................................................................................................
ó÷åù (ðàáîòåù) â.........................................................................................................................................................................................................................................................................................


ÄÅÊËÀÐÈÐÀÌ ñëåäíèòå äàííè çà èìóùåñòâåíîòî ñúñòîÿíèå è äîõîäèòå çà ïåðèîäà îò ..... ã. äî 
................... (äàòà íà ïîäàâàíå íà äåêëàðàöèÿòà):
Íà îñíîâàíèå ÷ë. 19, àë. 1 îò Çàêîíà çà îòíåìàíå â ïîëçà íà äúðæàâàòà íà èìóùåñòâîòî, ïðèäîáèòî îò ïðåñòúïíà äåéíîñò, â äåêëàðàöèÿòà ñå ïîñî÷âàò äàííè çà èìóùåñòâîòî è äîõîäèòå êàêòî íà äåêëàðàòîðà, òàêà è íà íåãîâèòå ñúïðóã/ñúïðóãà è íåíàâúðøèëè ïúëíîëåòèå äåöà.

II. ÈÌÓÙÅÑÒÂÅÍÎ ÑÚÑÒÎßÍÈÅ:
Àêî ïðåäâèäåíîòî â òàáëèöèòå ïî âñÿêà îò òî÷êèòå ìÿñòî íå å äîñòàòú÷íî, ñå ïðèëàãà äîïúëíèòåëåí ñïèñúê ñ ðåêâèçèòè, îòãîâàðÿùè íà ïîñî÷åíèòå â ñúîòâåòíàòà òàáëèöà!

¹
ïî
ðåä

Âèä íà èìîòà/ïðàâîòî
Ìåñòîíàõîæäåíèå

Ïëîù èëè ðàçãúíàòà çàñòðîåíà
ïëîù
(çà ñãðàäè)

Ïðàâíî îñíîâàíèå çà ïðèäîáèâàíå, äîêóìåíò ¹/äàòà
Öåíà íà ïðèäîáèâàíå
(â ëâ.)
Ïðîèçõîä íà ñðåäñòâàòà
Ñîáñòâåíèê èëè òèòóëÿð íà ïðàâîòî**
Íàëè÷íè êúì.......
 äà/íå








Èìå
Èäåàëíà ÷àñò


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.



















2.



















3.



















4.



















5.



















1.ÍÅÄÂÈÆÈÌÈ ÈÌÎÒÈ È ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈ ÂÅÙÍÈ ÏÐÀÂÀ: *
* Â òàáëèöàòà ñå îïèñâàò âñè÷êè ïðèòåæàâàíè íåäâèæèìè èìîòè è ó÷ðåäåíè îãðàíè÷åíè âåùíè ïðàâà êúì äàòàòà íà ïîäàâàíå íà äåêëàðàöèÿòà. Îïèñâàò ñå ñúùî è èìîòèòå, êîèòî íå ñà íàëè÷íè êúì òàçè äàòà, íî ñà ïðèäîáèòè ñëåä 1 ÿíóàðè 1990 ã., êàòî â êîëîíà 10 ñå îòðàçÿâà „íå" è ñå ïîñî÷âàò òðèòå èìåíà, ÅÃÍ è àäðåñúò íà ïðèîáðåòàòåëÿ è ñïîñîáúò íà ïðåõâúðëÿíå.
** Â ñëó÷àèòå, â êîèòî åäèí íåäâèæèì èìîò ñå ïðèòåæàâà åäíîâðåìåííî îò äåêëàðàòîðà è/èëè ñúïðóãà/ñúïðóãàòà è íåíàâúðøèëèòå ïúëíîëåòèå äåöà, â êîëîíà 8 ñå èçáðîÿâàò èìåíàòà íà ñúñîáñòâåíèöèòå, à â êîëîíà 9 - ïðèòåæàâàíèòå îò òÿõ èäåàëíè ÷àñòè.








2. ÌÎÒÎÐÍÈ ÑÓÕÎÏÚÒÍÈ. ÂÎÄÍÈ È ÂÚÇÄÓÕÎÏËÀÂÀÒÅËÍÈ ÏÐÅÂÎÇÍÈ ÑÐÅÄÑÒÂÀ: *
¹ ïî ðåä
Âèä íà ïðåâîçíîòî ñðåäñòâî 
Ðåãèñòðàöèîíåí íîìåð 
Ìàðêà/ìîäåë

Ïðàâíî îñíîâàíèå çà ïðèäîáèâàíå, äîêóìåíò ¹/äàòà
Öåíà íà ïðèäîáèâàíå 
(â ëâ.)
Ïðîèçõîä íà ñðåäñòâàòà 
Ñîáñòâåíèê 
Íàëè÷íè êúì ......
äà/íå










Èìå
Èäåàëíà ÷àñò


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.



















2.



















3.



















4.



















5.




















* Òàáëèöàòà ñå ïîïúëâà ïî íà÷èí, àíàëîãè÷åí íà óêàçàíèÿ çà òàáëèöàòà ïî ò. 1.
Àêî ÌÏÑ å îò÷óæäåíî, â ãðàôà 10 ñå ïîñî÷âàò  òðèòå èìåíà, ÅÃÍ, àäðåñúò íà ïðèîáðåòàòåëÿ, íà÷èíúò è äàòàòà íà ïðåõâúðëÿíå. 



3. ÏÀÐÈ×ÍÈ ÑÓÌÈ ÍÀÄ 5000 ËÂ. ÊÚÌ ÄÀÒÀÒÀ ÍÀ ÄÅÊËÀÐÈÐÀÍÅ (ÁÀÍÊÎÂÈ ÂËÎÃÎÂÅ, ÄÅÏÎÇÈÒÈ, ÍÀËÈ×ÍÈ ÑÓÌÈ È ÄÐÓÃÈ)* 
¹ ïî ðåä

Íà÷èí íà ñúõðàíåíèå íà ñóìèòå**

Êîëè÷åñòâî

Âèä íà âàëóòàòà

Ñòîéíîñò
(â ëâ.)***

Íàèìåíîâàíèå íà áàíêàòà èëè íà äðóãà èíñòèòóöèÿ 

Ïðàâíî îñíîâàíèå çà ïðèäîáèâàíå

Ïðîèçõîä íà ñðåäñòâàòà

Ñîáñòâåíèê (èìå)

1

2

3

4

5

 6

7

8

9

1.

















2.

















3.

















4.

















5.
























* Äåêëàðèðàò ñå ïàðè÷íèòå ñóìè, êîãàòî îáùàòà èì ñòîéíîñò íàäâèøàâà 5000 ëâ., äîðè è àêî íÿêîè îò òÿõ ñà ïîä òàçè ñóìà.
** Â êîëîíà 2 ñå ïîñî÷âàò íà÷èíúò íà ñúõðàíÿâàíå íà ñóìèòå (â áðîé èëè ïî ñìåòêà) è âèäúò íà ñìåòêàòà (âëîã, äåïîçèò è äð.).
*** Â êîëîíà 5 ñå ïîñî÷âà ñòîéíîñòòà â ëåâîâå, èç÷èñëåíà ïî öåíòðàëíèÿ êóðñ íà Áúëãàðñêàòà íàðîäíà áàíêà êúì äàòàòà íà ïîäàâàíå íà äåêëàðàöèÿòà.


 4. ÁÀÍÊÎÂÈ ÑÌÅÒÊÈ Â ÑÒÐÀÍÀÒÀ È Â ×ÓÆÁÈÍÀ: 
¹ ïî ðåä

Äàòà íà îòêðèâàíå

Êîëè÷åñòâî

Âèä íà âàëóòàòà

Ñòîéíîñò 
(â ëâ.)*

Íàèìåíîâàíèå íà áàíêàòà èëè íà äðóãà èíñòèòóöèÿ 

Ïðàâíî îñíîâàíèå çà ïðèäîáèâàíå

Ïðîèçõîä íà ñðåäñòâàòà

Íàëè÷íà èëè íå êúì äàòàòà íà äåêëàðèðàíå; äàòà íà çàêðèâàíå
Òèòóëÿð íà áàíêîâàòà ñìåòêà

1

2

3

4

5

 6

7

8

9

1.

















2.

















3.

















4.

















5.

















* Â êîëîíà 5 ñå ïîñî÷âà ñòîéíîñòòà â ëåâîâå, èç÷èñëåíà ïî öåíòðàëíèÿ êóðñ íà Áúëãàðñêàòà íàðîäíà áàíêà êúì äàòàòà íà ïîäàâàíå íà äåêëàðàöèÿòà.  


5. ÂÇÅÌÀÍÈß ÍÀÄ 5000 ËÂ. ÊÚÌ ÄÀÒÀÒÀ ÍÀ ÄÅÊËÀÐÈÐÀÍÅ*: 
¹ ïî ðåä

Âèä íà âçåìàíåòî

Äëúæíèê (èìå/íàèìåíîâàíèå, ÅÃÍ/ÁÓËÑÒÀÒ)

Ïîñòîÿíåí àäðåñ/ñåäàëèùå íà äëúæíèêà

Êîëè÷åñòâî

Âèä íà âàëóòàòà

Ñòîéíîñò íà âçåìàíåòî 
(â ëâ.)**

Ïðàâíî îñíîâàíèå

Ïðîèçõîä íà ñðåäñòâàòà

Òèòóëÿð íà âçåìàíåòî (èìå)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.



















2.



















3.



















4.



















5.





























Îáùî:










* Äåêëàðèðàò ñå âçåìàíèÿòà, êîãàòî îáùàòà èì ñòîéíîñò íàäâèøàâà 5000 ëâ., äîðè è àêî íÿêîè îò òÿõ ñà ïîä òàçè ñóìà.
** Â êîëîíà 7 ñå ïîñî÷âà ñòîéíîñòòà â ëåâîâå, èç÷èñëåíà ïî öåíòðàëíèÿ êóðñ íà Áúëãàðñêàòà íàðîäíà áàíêà êúì äàòàòà íà ïîäàâàíå íà äåêëàðàöèÿòà.   


6. ÇÀÄÚËÆÅÍÈß ÍÀÄ  5000 ëâ. ÊÚÌ ÄÀÒÀÒÀ ÍÀ ÏÎÄÀÂÀÍÅ ÍÀ ÄÅÊËÀÐÀÖÈßÒÀ*:

¹ ïî
ðåä

Âèä íà çàäúëæåíèåòî

Êðåäèòîð (èìå/íàèìåíîâàíèå, ÅÃÍ/ÁÓËÑÒÀÒ)

Ïîñòîÿíåí  àäðåñ/ñåäàëèùå íà êðåäèòîðà


Êîëè÷åñòâî



Âèä íà âàëóòàòà

Ñòîéíîñò íà çàäúëæåíèåòî
 (â ëâ.)**

Ïðàâíî îñíîâàíèå

Òèòóëÿð íà çàäúëæåíèåòî (èìå)

1

2

3

4

5

á

7

8

9

1.

















2.

















3.

















4.

















5.



























Îáùî:









* Äåêëàðèðàò ñå çàäúëæåíèÿ êúì òðåòè ëèöà, êîãàòî îáùàòà èì ñòîéíîñò íàäâèøàâà 5000 ëâ., äîðè è àêî íÿêîè îò òÿõ ñà ïîä òàçè ñóìà.
** Â êîëîíà 7 ñå ïîñî÷âà ñòîéíîñòòà â ëåâîâå, èç÷èñëåíà ïî öåíòðàëíèÿ êóðñ íà Áúëãàðñêàòà íàðîäíà áàíêà êúì äàòàòà íà ïîäàâàíå íà äåêëàðàöèÿòà. 




7. ÖÅÍÍÈ ÊÍÈÃÈ, ÄßËÎÂÅ Â ÄÐÓÆÅÑÒÂÀ Ñ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÀ ÎÒÃÎÂÎÐÍÎÑÒ È ÊÎÌÀÍÄÈÒÍÈ ÄÐÓÆÅÑÒÂÀ, ÏÎÈÌÅÍÍÈ ÀÊÖÈÈ Â ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÈ ÄÐÓÆÅÑÒÂÀ, Â ÒÎÂÀ ×ÈÑËÎ ÏÐÈÄÎÁÈÒÈ ×ÐÅÇ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈÎÍÍÈ ÑÄÅËÊÈ ÈÇÂÚÍ ÑËÓ×ÀÈÒÅ ÍÀ ÁÎÍÎÂÀ (ÌÀÑÎÂÀ) ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈß:
¹ ïî ðåä

Âèä íà èìóùåñòâîòî

Íàèìåíîâàíèå è ñåäàëèùå íà äðóæåñòâîòî/èçäàòåëÿ èëè äðóãàòà ñòðàíà

Áðîé íà öåííèòå êíèãè èëè ïðîöåíò íà äÿëîâîòî ó÷àñòèå

Öåíà íà ïðèäîáèâàíå
(â ëâ.)

Ïðàâíî îñíîâàíèå çà ïðèäîáèâàíå

Ïðîèçõîä íà ñðåäñòâàòà

Ñîáñòâåíèê èëè òèòóëÿð íà ïðàâîòî (èìå)

Íàëè÷íè êúì ........









äà/íå

Ïàçàðíà ñòîéíîñò 
(â ëâ.)

I

2

3

4

5

á

7

8

9

10

1.



















2.



















3.



















4.



















5.
































IV. ÏÎËÓ×ÅÍÈ ÄÎÕÎÄÈ*: 
¹ ïî ðåä

Èçòî÷íèê íà äîõîäà** 
Áðóòåí äîõîä 
(â ëâ.) 
Ïîëó÷àòåë íà äîõîäà (èìå) 
1

2

Ç

4

1.







2.







3.







4.







5.







6.







7.







 Îáùî:






* Посочват се всички доходи на декларатора и доходите от всички източници, получени от съпруга/съпругата и ненавършилите пълнолетие деца по време на предходната финансова година.
** Източниците на доходи могат да бъдат: трудови правоотношения; дейност като едноличен търговец; упражняване на свободна професия; отдаване на имущество под наем; лихви, дивиденти и други облигационни правоотношения, както и притежавани патенти, търговски марки и промишлени образци.  
















V. ДАДЕНИ ОБЕЗПЕЧЕНИЯ: *

№ по ред

Вид на обезпечението
Сума на обезпечението
Вид на валутата
Стойност на обезпечението
(в лв.)**
Име/наименование на лицето, дало обезпечението
Име на лицето, в полза на което е обезпечението
1

2

3

4

5

6

7

1.













2.













3.













4.













5.














* На деклариране подлежат дадени обезпечения от или в полза на декларатора, неговите съпруг/съпруга и/или ненавършили пълнолетие деца.         
** В колона 5 се посочва стойността в левове, изчислена по централния курс на Българската народна банка към датата на подаване на декларацията. 




















VI. НАПРАВЕНИ РАЗХОДИ: *
№
по
ред

Вид на разхода 
Размер на разхода
Вид на валутата
Стойност 
(в лв.)**
За сметка на (име/наименование, ЕГН/БУЛСТАТ)
В полза на лицето (име)

1

2

3

4

5

6

7

1.

Обучение (вид на обучението и учебно заведение)
А)












Б)












В)












Г)











2.

Пътуване извън страната (цел и място на пътуването)
А)












Б)












В)












Г)











3.

Други плащания с единична цена над 500 лв. (вид)
А)












Б)












В)












Г)












* На деклариране подлежат направени разходи от или в полза на декларатора, неговите съпруг/съпруга и/или ненавършили пълнолетие деца с тяхно съгласие.
* * В колона 5 се посочва стойността в левове, изчислена по централния курс на Българската народна банка към датата на извършване на разхода.


Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по реда на чл. 313 от Наказателния кодекс.
Към декларацията прилагам (не прилагам) допълнителни приложения: *
1. .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4. .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................


* Към декларацията се прилага копие от подадена декларация по Закона за облагане доходите на физическите лица за доходите на декларатора.



Дата ...................... г.                                                                                                                                        ДЕКЛАРАТОР :     .............................. 


