
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЧЕТИРИДЕСЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

											Проект!
З А К О Н

За изменение и допълнение на Закона за държавния служител

В чл. 29а от Закона за държавния служител се добавят нови ал. 4, 5, 6,7 и 8:

ал. 4 "Конфликт на интереси е налице, когато държавен служител или свързано с него лице не са прекратили или са придобили след назначаването му качеството на едноличен търговец, съдружник, прокурист, член на управителен или надзорен съвет на търговско дружество, което извършва сделки или кандидатства, съответно е определен, за изпълнител по обществени поръчки, с юридическото лице, с чийто ръководител държавният служител се намира в служебно правоотношение. Това се отнася и за сключването на сделки, кандидатстването и изпълнението на обществени поръчки с търговско дружество с преобладаващо участие на юридическо лице по предходното изречение. Когато декларират конфликт на интереси не е отстранен в двумесечен срок, той се смята укрит.” 
Ал.5 “Държавният служител е длъжен да декларира всеки конфликт на интереси по смисъла на този закон незабавно след констатирането му както и да заяви, че извършва действие по отстраняването му.  Когато декларираният конфликт на интереси не е отстранен в двумесечен срок, лицето се освобождава от заеманата длъжност".
ал. 6 "Когато конфликтът на интереси по предходните алинеи е бил укрит, лицето се освобождава от работа незабавно, възнаграждението получено в резултат на това, за периода на съществуване на конфликта на интереси се отнема в полза на държавата.
ал.7 "Ако пред надлежен съд бъде установено, че в резултат от възползване от конфликта на интереси лицето или свързани с него лица са получили облага в размер на повече от двадесет минимални работни заплати, равностойността им се присъжда в полза на Държавата".
ал. 8 Държавният служител не може да съвместява участие срещу парично възнаграждение в управителни или надзорни съвети на дружества с държавно участие.

§ 1. В допълнителната разпоредба към Закона за държавния служител след думата съпруг се добавят думите: “(респ. лице, с което живее във фактически съпружеско съжителство)”.

§ 2. В Закона за администрацията се създава нов чл. 62 :

"За лицата заемащи административни длъжности по този Закон се прилагат правилата на чл. 29а от Закона за държавния служител".

§ 3. Създава се допълнителна разпоредба в Закона за администрацията със следното съдържание :

"Конфликт на интереси има винаги, когато на народен представител, общински съветник, министър и заместникът му и член на политическият му кабинет, началник на управление в министерство, директор на агенция, негов заместник, кмет, негов заместник, съдия или прокурор,  управляващ дружество с повече от 50% държавно или общинско участие или негов съпруг е запазил или придобил след назначението, качеството на едноличен търговец, съдружник или прокурист, член на Управителен или Надзорен съвет на Търговско дружество, което сключва сделки с държавни юридически лица към държавни органи (ведомства) или общини или с дружества с над 50% държавно или общинско участие  и/или кандидатства пред такива за обществени поръчки."
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