Р Е П У б л И К А  б Ъ л Г А р И Я
ЧЕТИРИДЕСЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
________________________________________________________________
                                                                                                                               Проект

ЗАКОН 

за изменение и допълнение на Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност
(Обн., ДВ, бр. 19 от 1.03.2005 г., изм., бр. 86 от 28.10.2005 г., в сила от 29.04.2006 г., бр. 105 от 29.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., бр. 33 от 21.04.2006 г., бр. 75 от 12.09.2006 г., в сила от 13.10.2006 г.)


§ 1. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 6:
“(6) Членове на комисията не могат:
1. да бъдат лица, които са еднолични търговци, неограничено отговорни съдружници в търговско дружество, управители или членове на управителни или на контролни органи на търговски дружества, кооперации, държавни предприятия и юридически лица с нестопанска цел, търговски пълномощници, търговски представители (прокуристи), ликвидатори или синдици;
2. да заемат друга платена длъжност, освен когато упражняват научна или преподавателска дейност.”
2. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея се създава т. 5:
“5. несъвместимост по ал. 5 и 6, настъпила след избора;”
3. Досегашните ал. 7, 8 и 9 стават съответно ал. 8, 9 и 10.
4. Досегашната ал. 10 става ал. 11 и в нея накрая се поставя запетая и се добавя “и го обнародва в “Държавен вестник””. 

§ 2.  Създава се чл. 12а:
“Чл. 12а. (1) Членовете на комисията получават основно месечно възнаграждение, равно на 2,5 средномесечни работни заплати на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор, съобразно данни на Националния статистически институт. Основното месечно възнаграждение се преизчислява всяко тримесечие, като се взема предвид средномесечната работна заплата за последния месец от предходното тримесечие. 
(2) Председателят на комисията получава месечно възнаграждение с 30 на сто по-високо от основното месечно възнаграждение по ал. 1, а заместник-председателят на комисията – с 10 на сто.”

§ 3. В чл. 32 думите “Закона за отговорността на държавата за вреди, причинени на граждани” се заменят с “Закон за отговорността на държавата и общините за вреди”. 

§ 4. В преходните и заключителни разпоредби в § 4, ал. 2 думите “ал. 10” се заменят с “ал. 11”. 
 
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

	§ 5. Навсякъде в закона думите “органите по чл. 12, ал. 9” се заменят с “органите по чл. 12, ал. 10”.







МОТИВИ 
към проекта на 
ЗАКОН за допълнение на Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност


	С предлаганите изменения и допълнения в Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност се цели да бъдат преодолени съществуващите празноти в правната уредба на специализирания държавен орган за установяване на имущество, което е придобито от престъпна дейност, а именно - Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност. При търсенето на законодателно решение е ползвана вече установената практика на уредба на подобни държавни органи, като Комисията за защита на личните данни, Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за защита на потребителите и др. 
Със законопроекта се въвежда задължителното изискване членовете на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност да не бъдат еднолични търговци, неограничено отговорни съдружници в търговско дружество, управители или членове на управителни или на контролни органи на търговски дружества, кооперации, държавни предприятия и юридически лица с нестопанска цел, търговски пълномощници, търговски представители (прокуристи), ликвидатори или синдици, както и да не заемат друга пратена длъжност. Изключение е направено за случаите, когато тези лица упражняват научна или преподавателска дейност. Нарушаването на тези изисквания е изведено като основание за предсрочно прекратяване на техния мандат. 
В законопроекта е предвидено и правилникът за дейността на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност и нейната администрация да се обнародва в “Държавен вестник”, като по този начин се преодолява съществуващата празнота в момента Комисията да приема някакъв документ, който не е публичен и до който няма свободен достъп. 
С проекта се преодолява и съществуващата празнота в закона при уреждането на статута на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, а именно – липсата на правна норма, която да посочи размера и начина на определяне на възнагражденията на членовете на Комисията. Като изходна точка при търсенето на формулировка е използван механизмът за определяне заплатите на народните представители, като е предвидено председателят и заместник-председателят да получават 30, съответно 10 на сто по-високо възнаграждение от това на останалите членове на комисията. 
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