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 Пълният текст на доклада може д бъде намерен на сайта нинициативата www.confiscation.eu в секция 

„Изследвания” 
http://www.confiscation.eu/%D0%B8%D0%B7%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1
%8F?lang=bg . 

http://www.confiscation.eu/
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Отнемането на имущество, придобито чрез престъпна дейност или на незаконно 

придобито имущество, е инструмент за активно противодействие на тежки престъпления, 

които са от естество да генерират доходи за своите извършители или за свързани с тях лица.  

Прилагането на подобен механизъм е израз на политика за радикално противодействие 

на престъпността и е резултат от разбирането за наличие на висок риск от разрастване и 

задълбочаване на негативния ефект на тежката престъпност върху управлението и развитието 

на всяка държава. 

Тъй като става въпрос за специализирана политика, която би трябвало да отговори на 

нараснал риск от „превземане на държавата от корупцията”2, спрямо нея има очакване да 

ограничи възможностите за действие на организираната престъпност и тежката корупция, 

както и  да отнеме ресурсите, с които да застрашат отново публичния интерес. 

Въпросът за отнемане на имущество е обект на регламентация и на ниво ЕС (Европейски 

съюз). В областта на конфискацията на имущество, придобито от престъпна дейност, са приети 

няколко рамкови решения, които определят, но и разграничават  ролята на ЕС и на държавите-

членки в борбата за изземване на престъпно имущество. Принципът, възприет в рамковите 

решения на ЕС е, че отнемане на имущество е възможно в пределите на наказателно 

производство, от компетентен наказателен съд, след влязла в сила присъда и по отношение на 

имущество, придобито чрез престъпление. Правните положения, възприети в две рамкови 

решения – от 2001 г. и 2005 г.3, са допълнени с предложения от Европейската комисия проект 

на Директива за обезпечаване и конфискация на облаги от престъпна дейност в Европейския 

съюз. Чрез препращане към конкретните актове на ЕС, съобразно областите на престъпността, 

посочени в чл. 83, пар. 1 от Договора от Лисабон, се определя обхватът на престъпленията, 

облагите от които подлежат на обезпечаване и конфискация по смисъла на 

проектодирективата.  

Създаването на проект на Директива за обезпечаване и конфискация на облаги от 

престъпна дейност в Европейския съюз бе съпътствано от големи очаквания, някои от които 

достигаха дори до обсъждане на възможността за въвеждане на отнемането на имущество без 

влязла в сила присъда, но това не се превърна в общо правило, а по-скоро бяха предвидени 

няколко изключения. 

 

                                                           
2
 В съответствие с определението на Световната банка за най-тежката форма на политическа корупция „state 

capture” (превземане на държавата).  
3
 Рамково решение на Съвета от 26 юни 2001 г. относно прането на пари, идентифицирането, проследяването, 

замразяването, изземването и конфискацията на средствата и приходите от престъпна дейност, достъпно на 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:19:03:32001F0500:BG:PDF и Рамково решение на Съвета от 
24 февруари 2005 г. относно конфискация на облаги, средства и имущество от престъления, достъпно на http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:19:07:32005F0212:BG:PDF 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:19:03:32001F0500:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:19:07:32005F0212:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:19:07:32005F0212:BG:PDF
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За разлика от класическите примери на конфискация на имущество, придобито от 

престъпна дейност, отнемането на имущество, което  не се основава на присъда, позволява да 

бъдат разширени и допълнени възможните действия към лица, спрямо които, по различни 

причини, те не са били възможни или не са завършили успешно в рамките на наказателното 

производство.  

Въвеждането на модела за отнемане на имущество без влязла в сила присъда има за цел 

да преодолее някои от недостатъците на отнемането, което се основава на влязла в сила 

присъда (отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност). Основните предимства са 

свързани с възможността за значително по-бърза реакция на институциите, по-добри 

възможности за налагане на обезпечение и запазване на имуществото до неговото отнемане, 

както и независимост на производството по отнемане от изхода на наказателното 

производство. При отнемането без влязла в сила присъда, органите по конфискация 

„преследват” имуществото, а не конкретното лице, у което то се намира.   

Отнемането в полза на държавата на незаконно придобито имущество не е новост в 

българското законодателство. През различните исторически периоди на развитие на 

държавата, този институт е имал различни характеристики, обхват и процедура за прилагане, 

които се определят от променящи се обществено-икономически условия. 

Историческият преглед на законодателството в последните 50 години показва, че са 

съществували няколко режима за отнемане на имущество в полза на държавата с различен 

характер и правни последици: конфискацията като наказание, конфискацията като мярка за 

държавна принуда, отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност, въз основа на 

влязла в сила присъда, отнемане на незаконно имущество, без влязла в сила присъда. 

До 2012 г. в България се прилага моделът на отнемане на имущество, придобито от 

престъпна дейност на основа на влязла в сила присъда  Една от причините за промяна в 

концепцията за отнемане на имуществото и приемането на новия закон от 2012 г. е свързана с 

поредица от препоръки на Европейската комисия, които могат да бъдат открити във всички 

доклади за България след юли 2009 година.4 

                                                           
4
 Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно напредъка на България по механизма за 

сътрудничество и проверка от 22 юли 2009 г.; Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно  
напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка от 23 март 2010 г.; Доклад на Комисията до 
Европейския парламент и Съвета относно  напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка от 20 
юли 2010 г.; Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно напредъка на България по 
механизма за сътрудничество и проверка от 18 февруари 2011 г.; Доклад на Комисията до Европейския парламент и 
Съвета относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка от 20 юли 2011 г.; Доклад на 
Комисията до Европейския парламент и Съвета относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и 
проверка от 8 февруари 2012 г.; Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно напредъка на 
България по механизма за сътрудничество и проверка от 18 юли 2012 г. 
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 С влизането в сила на новия Закон за отнемане на незаконно придобито имущество е 

предвидено и създаването на нова Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество 

(КОНПИ). Нейната роля е свързана с извършване на проверка на имуществото на лицето, 

внасяне на иск за обезпечаване и за отнемане на имуществото от съда, както и и участие като 

страна в съдебната фаза. Нейна задача е и съхранение и опазване на обезпеченото имущество.   

КОНПИ е постоянно действащ независим и специализиран държавен орган със статут на 

юридическо лице и седалище в гр. София. Комисията има петчленен състав, включително 

председател и заместник-председател, както и структури из страната. Териториалните звена 

са местно компетентните структури на КОНПИ, на които са възложени функциите по част от 

същинската дейност по прилагането на ЗОПДНПИ. Териториалните дирекции са пет и според 

изискването на чл. 5, ал. 4 от ЗОПДНПИ, са разположени в районите на апелативните съдилища 

– гр. София, гр. Пловдив, гр. Бургас, гр. Варна и гр. Велико Търново. 

 Законодателството предвижда изисквания за несъвместимост, както и забрана за 

членовете на Комисията да заемат длъжността за два последователни мандата. Тези правила 

гарантират независимостта и безпристрастността в тяхната работата. 

Декларирането на конфликт на интереси се извършва по правилата на Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.5 То обхваща както 

несъвместимостта за заемане на съответната длъжност, така и декларирането на частен 

интерес по смисъла на чл. 2, ал. 2 от същия нормативен акт, като за всяко от обстоятелствата се 

подава отделна декларация. Влизането в сила акта на Комисията за предотвратяване и 

установяване на конфликт на интереси за установен конфликт на интереси на конкретното лице 

– член на КОНПИ е основание за предсрочно прекратяване на мандата на член на КОНПИ. 

Възприемането на конфликта на интереси, първо като ситуация, в контекста на вземане 

на решение, и след това – като ситуация, относима към управлението и изразходването на 

публични средства (или в конкретния случай – по отношение на частни средства или 

имущество, за които е налице обосновано предположение, че е придобито по незаконен 

начин), позволява да бъдат наблюдавани и ефективно регистрирани случаи и типични 

ситуации, при които професионалната почтеност на служителите може да бъде изложена на 

риск. 

Законът предвижда и правила за деклариране на имуществото на членовете на 

Комисията, на служителите в администрацията и териториалните звена, което се извършва при 

встъпването в длъжност, ежегодно в определения от закона срок и при освобождаване на 

длъжността. 

                                                           
5
 Обн., ДВ, бр. 94/2008 г., посл. изм. ДВ, бр.15/2013 г.  
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Законът за отнемане прилага квотния принцип между няколко държавни органи при 

съставянето на Комисията - Председателят на Комисията се назначава от министър-

председателя, трима от членовете се избират от Народното събрание и един се назначава от 

Президента. Анализът на нормите на ЗОПДНПИ в тази част показва, че принципът на 

прозрачност при конституирането на КОНПИ на законово ниво е проведен наполовина: изобщо 

липсват правила по отношение на подбора от министър-председателя и от президента. В 

бъдеще следва да бъдат въведени правила за прозрачност при определяне на кандидатите на 

Президента и Министър-председателя, които да гарантират състезателност, прозрачност и 

публичност на избора, като бъде предвидено публично изслушване на кандидатите, с 

възможност да представят своята концепция за работата на Комисията и да им бъдат задавани 

въпроси. 

Народното събрание, Президентът и Министър-председателят са органите, които 

следва да контролират декларирането по отношение на конфликта на интереси на членовете 

на КОНПИ. Ако проверката от страна на Министър-председателя теоретично може да бъде 

извършена от Главния инспекторат на Министерски съвет, то при Народното събрание и при 

Президента такива вътрешни структури няма. Това налага спешни мерки за отстраняване на 

установените дефицити. 

От гледна точка на ефективност на своята работа, КОНПИ представлява специфична 

деконцентрирана структура, която осигурява делегираните й функции на териториално ниво, 

без да има възможността пряко да определя действията на собствените си структури. Най-

същественият приоритет в работата на КОНПИ е определен от капацитета и способността на 

Комисията, в рамките на съдебното производство, да докаже пълнотата на проверката, 

реализирана от териториалната й структура, както и че направените обобщения и изводи 

относно установените факти и обстоятелства са верни. 

 Изключителната независимост на преценката на Комисията за това дали да започне или 

не процедура по отнемане на имущество,  създава определени ангажименти, свързани с 

отговорността на институцията и ефективността в прилагането на закона. Спецификата на тази 

институция се определя от съчетаването на съществуващата в широк кръг от държавни 

институции и органи информация и организирането й около действията на проверяваното лице 

за десетгодишен период от време.  

В Комисията се фокусира изключително голям обем информация, включително, но не 

само, информация, свързана с наличните финансови средства в страната и чужбина на 

проверяваното и свързаните с него лица, както и с другите обекти на собственост, дефинирани 

в закона. На практика става въпрос за съсредоточаване на изключително голям и разнороден 

по своя характер обем от информация, който определя специфичен профил на компетентност 

на инспекторите, работещи в системата на КОНПИ.  

Бъдещи законодателни промени би трябвало да открият възможности за изграждане на 

система от държавни изисквания към оценителите на проверяваното имущество и 

подготвяните от тях анализи, както и да структурират по подходящ начин цялостната дейност 

по оценката на имущество, което би могло е обект на подобен вид проверка.  
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Наблюденията през 2013 г. показват, че при относително увеличаване на щатния състав 

на териториалните звена на Комисията, бюджетните средства, с които тя трябва да разполага, 

са намалени. Този факт представлява сериозна пречка пред възможностите за ефективна 

работа на Комисията. При сега съществуващия модел на Комисията за отнемане на незаконно 

имущество най-съществените дефицити могат да се очакват в рамките на взаимодействието с 

другите институции. 

 

 

 

Съществуването на ефективни и работещи правила за взаимодействие между 

институциите, ангажирани с отнемането на имущество, са от ключово значение на успеха на 

процедурите за установяване, запазване и отнемане на незаконно придобито имущество. 

Законът и специална Инструкция на Комисията за отнемане на незаконно имущество, 

предвижда конкретни правила за взаимодействие с Държавна агенция „Национална 

сигурност”, Министерството на вътрешните работи, органите към министъра на финансите и 

Прокуратурата на Република България. 

Взаимодействието между КОНПИ и другите органи се извършва чрез обмен на 

информация и оказване на съдействие при изпълнение на правомощията на Комисията. 

 

 

 

ЗОПДНПИ предвижда най-общо две алтернативни основания за започване на 

проверката: извършено престъпление или извършено административно нарушение. За всяко 

от основанията законът съдържа пълно описание на условията, които следва да са налице, за 

да се пристъпи към проверката на имуществото на съответното лице.  

Законът съдържа каталог с изчерпателно изброени престъпления, които дават началото 

на процедурата по проверка и отнемане на имущество (тероризъм, организирана престъпна 

група, корупция, тежки случаи на убийства, отвличания, трафик и длъжностни престъпления, 

ако са от естество да генерират облаги). Разширяването на каталога от престъпления, в 

сравнение със същия по ЗОПДИППД (отм.) (добавянето на отвличането, някои от съставите на 

безстопанствеността, сключването на неизгодна сделка, престъпленията по служба и др.), 

създава риск за намаляване на ефективността на дейността на КОНПИ, поради увеличаване на 

натовареността на инспекторите и разширяване на кръга от необходимите знания в още по-

широк кръг области. 

Законът предвижда още едно основание, което трябва да е налице за започване на 

проверката – установено от Комисията несъответствие между притежаваното имущество и 
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приходите на лицето - в размер на 250 000 лв. Този праг има значение само за начало на 

проверката, но не и към размера на имуществото, което подлежи на отнемане.  

Към извършване на проверка се пристъпва по правило, когато за съответното 

престъпление има лице, което е привлечено като обвиняем. Това е и моментът, от който вече 

има безспорна индивидуализация чие имущество следва да се проверява. 

Предвидени са, обаче, и две съществени изключения от това правило. Те са 

предназначени да гарантират приложението на ЗОПДНПИ и в случаите, когато има 

индивидуализация на лицето, което е извършило престъплението, но поради определени 

обективни основания, наказателното производство не е било образувано или образуваното е 

прекратено (чл. 22, ал. 2) или е спряно (чл. 22, ал. 3). Тези основания също са изчерпателно 

изброени в закона (амнистия, изтекла давност, невменяемост, смърт, имунитет, трансфер на 

наказателно производство, неизвестно местонахождение на лицето).    

Второто самостоятелно основание за образуването на проверка по ЗОПДНПИ, е 

установено в чл. 24, и съставлява съществено разширяване на приложното поле на закона, тъй 

като обхваща множество и различни по вид административни нарушения. 

Условията, които следва да са налице, са определени като кумулативни в чл. 24, ал. 1 и 

включват: да има влязъл в сила акт за административно нарушение; административното 

нарушение да е от естество да създаде облага и в конкретния случай, размерът на тази облага 

да е на стойност над 150 000 лв. 

Размерът на облагата следва да се установява в хода на административнонаказателното 

производство, тъй като изискването за минимален праг от 150 000 лв. по чл. 24, ал. 1 от 

ЗОПДНПИ е само предпоставка за допустимост на проверката за произхода на имуществото на 

лицето, което е генерирало облагата. Във връзка с това условие е налице  дефицит в правната 

уредба поради известно несъответствие между Закона за административните нарушения и 

наказания и ЗОПДНПИ в тази му част. 

Дефицит на Закона е, че в хода на преценката за наличие на основанията за прилагане на 

закона при извършено административно нарушение, органите на Комисията за отнемане 

трябва сами да установят размера на облагата, за да преценят дали е налице годно основание 

за прилагането на закона.  

Законът не предоставя правомощие те да поискат от наказващия орган, който е направил 

уведомлението за извършено административно нарушение, сам да определи тази стойност 

защото административнонаказателното производство вече е приключило и има влязъл в сила 

акт. Констатирано е и противоречие между ЗОПДНПИ и ЗАНН, което създава риск от 

противоречива практика по ЗОПДНПИ. Необходимо е да се създаде изрична уредба, която да 

възлага на административнонаказващия орган да определя и размера на облагата, която е 

генерирана от извършеното административно нарушение. 

Признат акт на чуждестранен съд що може да бъде основание за образуване на проверка 

по ЗОПДНПИ  в съответствие с чл. 23.  

 



8 

  

 

Предмет на отнемане е незаконно придобито имущество. Законът съдържа легално 

определение (в § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби) и за неговите цели „имущество е пари, 

активи от всякакъв вид – материални или нематериални, движими или недвижими вещи или 

ограничени вещни права”, но на отнемане подлежи всяко имущество, за което е налице 

обосновано предположение, че е незаконно придобито. За избягване на създаването на 

противоречива практика при прилагането на закона, законодателят определя в нарочна правна 

норма кога е налице обосновано предположение за незаконност на придобиването.  

Сериозен дефицит в съставянето на правната уредба е законодателното решение, при 

което ключово за процедурата по отнемане условие, каквото е прагът от 250 000 лв., е 

изяснено чрез множество правни норми, предвидени на различни места в закона. 

 

  

 

Когато основанието за започване на производство по отнемане на незаконно имущество 

е свързано с извършено престъпление, от изброените в каталога по чл. 22, ал. 1, инициативата 

за образуване на проверка по правило принадлежи на Прокуратурата. Изключенията от това 

правило са във връзка с някои от особените хипотези на образуване на проверка по реда на 

ЗОПДНПИ. Законът възлага на Министерство на правосъдието задължението да уведоми 

органите по отнемане на незаконно имущество за наличието на влязла в сила присъда на чужд 

съд за някое от престъпленията по чл. 22, ал. 1 (чл. 25, ал. 3), което е основание за започване на 

проверка на имуществото на съответното лице. 

При трансфер на наказателното производство, инициативата за уведомяване е на 

Министерство на правосъдието, съвместно с Върховната касационна прокуратура. Когато 

основанието за образуването на проверката е извършването на  административно нарушение, 

инициативата за уведомяване на органите по отнемане принадлежи на 

административнонаказващия орган, който е издал наказателното постановление. 

Философията на закона за обвързването на образуването на проверката на имуществото 

с предходно правонарушение (престъпление или административно нарушение) не позволява 

предвиждане на механизъм за самосезиране на КОНПИ. 

Във връзка със създаването на тези норми в ЗОПДНПИ, законодателят изрично предвиди 

забрана за образуване на проверката въз основа на анонимни сигнали (чл. 26). Запазването 

само на формалните основания – привлечено като обвиняем лице, за извършено престъпление 

от включените в каталога и влязъл в сила акт за налагане на административно наказание, 

предвид решението на Конституционния съд, всъщност изключва възможността проверката да 

се образува  по анонимен сигнал. 
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По силата на изрична правна норма – чл. 27, ал. 3 – проверката следва да обхване 10 

години назад, считано от датата на започването й. Органът, който извършва проверката, няма 

право на преценка, нито може да съкращава или удължава този срок. 

Този минал период, който проверката обхваща, не следва да се определя като обратно 

действие на закона. И извършването на престъплението, и извършването на 

административното нарушение, които са основания за образуването на проверката, обективно 

предхождат нейното извършване. Връщането във времето от 10 години, преди започване на 

проверката, е предназначено единствено и само да се постигне целта за установяване на 

произхода на имуществото на проверяваното лице. 

Доколко установеният в закона 10-годишен срок е достатъчен, е въпрос, чийто отговор 

следва да се даде след известно време на наблюдение на прилагането на закона. Едва тогава 

изводите ще бъдат аргументирани в достатъчна степен, което ще позволи и обективност на 

оценката.   

 

 

 

На отнемане в полза на държавата подлежи всяко незаконно придобито имущество (чл. 

1, ал. 1 ЗОПДНПИ), независимо у кого се намира то. Не е необходимо имуществото да е 

придобито от престъпна дейност. Процедурата по отнемане по ЗОПДНПИ е насочена към 

незаконното имущество (in rem), генерирано от извършването на престъпна или незаконна 

дейност, а не персонално към лицето, което го е придобило от своята незаконна дейност. 

За „незаконно” се смята всяко имущество6, за придобиването на което не е установен 

законен източник (чл. 1, ал. 2 ЗОПДНПИ). Законът не изяснява понятието „законен източник”.  

Отсъствието на законен източник не е синоним на отсъствие на правно основание за 

придобиване на съответното имущество, нито на правен недостатък, обуславящ 

недействителност на правното основание за неговото придобиване по смисъла на 

гражданското право. В състава на незаконно придобитото имущество се включват 

имуществени права и обекти, които са придобити на предвидено в закона валидно правно 

основание (договор за покупка, за замяна, лизинг, изработка и др.), в противен случай 

съответният обект не би могъл да постъпи в патримониума на проверяваното по закона лице и 

от там – да се отнеме в полза на държавата. 

                                                           
6
 По смисъла на §1, т. 1 от доп. разп. на ЗОПДНПИ под имущество се разбират активи от всякакъв вид, които имат 

парична стойност – както материални (пари, движими или недвижими вещи, ограничени вещни права и др.), така и 
нематериални.  
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Наличието или отсъствието на законен източник на имущество следва да се свързва с 

източника на средства за неговото придобиване, т.е. с доходите (най-често парични), с които 

имуществото е придобито. 

Възможно е обаче да се придобият доходи от източници, които са забранени от закона 

– корупция, трафик на хора и наркотици, укриване на данъци, контрабанда и др. Незаконният 

характер на тези източници ще направи незаконни генерираните от тях доходи, респективно 

имуществото, придобито от тези доходи, което е основание тези доходи или имущество да се 

отнемат в полза на държавата. Поради опасността за отнемане на незаконните доходи, техните 

източници не се оповестяват, а това затруднява доказването на незаконния източник на 

доходите. В тази връзка чл. 1, ал. 2 ЗОПДНПИ урежда оборимата презумпция, че за незаконни 

се смятат и доходите, за които не е установен законен източник. Не са доходи от законен 

източник сумите от продажба на имущество, придобито от незаконен или неустановен 

източник, макар че конкретният техен източник е установен.7 

За отнемането на придобитото от незаконни доходи имущество в полза на държавата 

не е нужно да се установи връзка (пряка или косвена) между придобитото незаконно 

имущество и престъпна дейност. 

От значение за определяне на (не)законния характер на едно имущество е единствено 

неговият източник, независимо дали той е известен на КОНПИ или е деклариран пред 

Националната агенция за приходите (НАП). В тази връзка законни ще бъдат недекларираните 

доходи, придобити от законен източник,8 съответно декларираните доходи от незаконен 

източник няма да ги направи законни.  

Цялото незаконно придобито имущество подлежи на отнемане, независимо от 

неговите естество, местонахождение и размер. Без значение за отнемането е мястото на 

неговото придобиване и неговото местонахождение. На отнемане подлежи както имущество, 

придобито и намиращо се на територията на Република България, така и имуществото в друга 

държава.   

Ще се отнеме както имуществото, което надхвърля с 250 000 лв. нетния доход на 

проверяваното лице за съответния период, така и имуществото под тази сума стига да е 

незаконно придобито. Сумата от 250 000 лв. по § 1, т. 7 от доп. разп. на ЗОПДНПИ не определя 

размера на незаконното имущество, което подлежи на отнемане, а е въведена като критерий 

за да се определи дали има значително несъответствие между имуществото и нетните приходи 

на проверяваното лице.9  

                                                           
7
 Така Р-283-2012, ВКС, ІV г.о. 

8
 В този смисъл е Р-1254-2009, ПОС, ГК, І с-в. 

9
 При действието на ЗОПДИППД на отнемане подлежеше само незаконно придобитото имущество в частта, която 

значително надхвърля законните доходи на проверяваното лице – вж. Р-56-2012, ВКС, ІV г.о., Р-89-2012, ВКС, ІV г.о. 
Понастоящем при не съвсем прецизната уредба в ЗОПДНПИ, в доктрината има спор по въпроса за размера на 
имуществото, което подлежи на отнемане. Едното становище поддържа схващането, възприето в практиката при 
действието на ЗОПДИППД. Според другото становище на отнемане подлежи цялото незаконно придобито 
имущество, включително в частта, която не надхвърля сумата 250 000 лв. която определя границата, при която е 
налице значително несъответствие между придобитото имущество и законните нетни доходи на проверяваното 
лице. Практическото значение на въпроса налага незабавна законодателна интервенция, която да даде 
недвусмислен отговор относно размера на незаконното имущество, което подлежи на отнемане. 
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Желателно е de lege ferenda законът да предвиди по отношение на проверяваното лице 

да се отнемат и всички облаги, получени от незаконно придобито имущество (например: 

увеличена пазарна стойност на имуществото, получени наеми, лихви, дивиденти). 

Предвид използвания в ЗОПДНПИ модел за отнемане на имущество, отнемането се 

свързва с неговия незаконен характер, а не с лицето, от дейността на което имуществото е 

придобито: на отнемане подлежи всяко имущество, независимо от това кой го притежава или 

контролира в момента на отнемането, както и прехвърленото от проверяваното лице 

незаконно имущество на други лица (трети лица). 

Привличането на конкретно лице като обвиняем за престъпление по чл. 22, ал. 1 

ЗОПДНПИ е моментът, от който вече има безспорна индивидуализация чие имущество следва 

да се проверява. По правило само след образуването на производството и установяването на 

незаконния характер на придобитото имущество от това лице, законът допуска възможност 

КОНПИ да образува производство за отнемане на същото имущество, дори когато то е 

придобито впоследствие от трети лица.  

Преценката за наличието на незаконно придобито имущество се прави и неговият 

размер се определя съвкупно и абстрактно като стойностна разлика между общата стойност 

на придобитото и отчуждено имущество и нетния доход10 на проверяваното лице за периода 

на проверката11; без значение е размерът на притежаваното имущество в момента на 

приключване на проверката. Но за отнемането на конкретни обекти от имуществото следва 

да се докаже, че към момента на придобиването на конкретния обект нетният доход на 

проверяваното лице  (т.е. законните му доходи намалени с разходите за издръжка и неговото 

семейство) не са достатъчни за придобиването на този обект.12  

Ако КОНПИ не докаже, че в конкретен обект от имуществото е придобит със средства от 

незаконен източник, съдът няма да отнеме в полза на държавата конкретния обект, а 

паричната равностойност на незаконно придобитото имущество (чл. 72 ЗОПДНПИ), 

включително чрез осребряване на законно придобито имущество на проверяваното лице.  

Обект на отнемане може да бъде и имущество, придобито преди датата на влизане на 

ЗОПДНПИ в сила, но не може да бъде имущество, придобито преди началото на периода на 

проверката. 

Нерядко 10-годишният период на проверката ще обхване и имущество, придобито от 

проверяваното лице (а и от трети лица), години преди да е извършено престъпление по чл. 22, 
                                                           
10

 Според §1, т. 5 от доп. разп. на ЗОПДНПИ „нетни” са всички доходи, приходи или източници на финансиране, 
намалени с размера на извършените обичайни и извънредни разходи от проверяваното лице и на членовете на 
семейството му. Според т. 6 „обичайни” са разходите за издръжка на лицето и на членовете на семейството му 
съобразно данните на Националния статистически институт. Според т. 3 „членове на семейството” са съпруг, лицето, 
с което проверяваното лице е във фактическо съжителство, и ненавършилите пълнолетие деца. 
11

 В същия см. вж. Р-89-2012, ВКС, ІV г.о. и Р-231-2012, ВКС, ІV г.о. 
12

 При действието на ЗОПДИППД (отм.) имаше противоречива съдебна практика по този въпрос, а той е от решаващо 
значение с оглед разпределянето на тежестта на доказване на незаконния характер на придобития конкретен 
имуществен обект, с оглед на неговото отнемане в полза на държавата. Според част от съдилищата (Р-89-2012, ВКС, 
ІV г.о.) този факт следва да се докаже от КОНПИ, а не от ответника по иска за отнемане. Според други (Р-506-2012, 
ВКС, ІV г.о.) за отнемането на конкретния обект е достатъчно КОНПИ да докаже че общата стойност на придобитото 
и отчуждено имущество през целия период на проверката надхвърля значително законните доходи на ответника. В 
този случай ответникът следва да докаже, че е придобил конкретния обект със законни доходи, за да се избегне 
неговото отнемане в полза на държавата. 
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ал. 1 ЗОПДНПИ, което е основание за започване на проверката и на практика за откриване на 

производството по отнемане на незаконно придобито имущество. 

 

 

 

Оценката на имуществото на проверяваното лице и моментът, към който то се оценява, 

имат съществено значение за откриване на производството по отнемане – производството ще 

се открие само ако КОНПИ установи значително несъответствие в имуществото на 

проверяваното лице, защото само тогава може да се направи обосновано предположение, че 

имуществото на проверяваното лице е незаконно придобито (аргум. от чл. 21 ЗОПДНПИ). 

Значително несъответствие има, ако стойностно несъответствието между имуществото и 

нетния доход на проверяваното лице надхвърля 250 000 лв. за проверявания период (чл. 21 и 

§1, т. 7 от доп. разп. ЗОПДНПИ). Оценката на имуществото е от значение и за обхвата на 

мерките, които ще се наложат върху имуществото на проверяваното лице като обезпечение на 

бъдещия иск за отнемане на имущество. 

Проверяваното имущество се оценява по действителната му стойност към момента на 

неговото придобиване или отчуждаване Под действителна стойност следва да се разбира 

цената, посочена в документа за собственост, а тази цена може да бъде значително по-ниска от 

пазарната цена на придобитото или отчуждено имуществено благо. Тази правна уредба 

генерира правна несигурност. 

Слабост на закона е, че не урежда унифицирана методология за оценка на имуществото, 

която да се прилага за отделните случаи на отнемане на незаконно придобито имущество. 

Компетентен да извърши оценката е директорът на съответната териториална дирекция на 

КОНПИ, ), която събира сведенията за проверяваното имущество. 

Според чл. 21, ал. 2 ЗОПДНПИ при преценката за наличието на значително 

несъответствие в имуществото на проверяваното лице се взема предвид цялото негово 

имущество, придобито през проверявания период. Без значение е дали това имущество е било 

отчуждено и на кого принадлежи правото на собственост върху него в момента на 

приключване на проверката.13  

За извършването на тази преценка ще се вземе предвид и прехвърленото имущество от 

проверявания на други лица, придобитото в съсобственост с другия съпруг имущество, личното 

имущество на свързаните лица по чл. 63, ал. 2 ЗОПДНПИ, както и имуществото, което трето 

лице е придобило за сметка на проверяваното лице при условията на чл. 67 (аргум. от чл. 57, 

ал. 1 и 61, ал. 1 ЗОПДНПИ). Без значение е дали прехвърлителната сделка при възмездно 

прехвърляне на имуществото е противопоставима на държавата или не (в първия случай на 

отнемане ще подлежи равностойността на прехвърленото имущество). По правило тези 

имущества също подлежат на отнемане, ако се открие производство по отнемане и 

                                                           
13

 В същия смисъл Р-231-2012, ВКС, ІV г.о. 
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имуществото на проверяваното лице се отнеме, защото, макар и косвено, са били придобити 

като резултат от незаконната дейност.  

 

  

 

Производството по отнемане е насочено към незаконното имущество, а не към лицето, 

което е придобило това имущество. Затова производството може да се открие срещу всяко 

лице, което притежава незаконно придобито имущество – включително срещу (трето) лице, 

което е придобило имущество от проверяваното лице чрез преобразуване. Но необходимо 

условие за неговото откриване е да се установи престъпна дейност на конкретно лице 

(проверяваното лице – аргумент от чл. 21 ЗОПДНПИ) и (с изключение на хипотезите по чл. 67 и 

71 ЗОПДНПИ) срещу това лице да се открие производство по отнемане на незаконното 

имущество.  

Само при условие, че срещу проверяваното лице се открие производство по отнемане, 

става възможно да се открие производство по отнемане на имущество и срещу други (трети) 

лица, на които проверяваното лице е прехвърлило незаконно придобитото си имущество или 

които притежават на друго основание цялото или част от това имущество. В тази връзка по 

правило откриването на производство по отнемане на незаконно имущество срещу трети лица 

е акцесорно и обусловено от откриването на основното производство за отнемане срещу 

проверяваното лице. Срещу тези лица ще се открие паралелно производство по отнемане, с 

оглед целта на закона да ограничи възможността за разпореждане с незаконно придобито 

имущество, както и на идеята, че никой не може да придобива повече права от своя 

праводател. 

Проверяваното лице  е задължителен субект, без който производството по отнемане 

не може да се открие.14 По правило проверяваното лице е само физическо лице, но не 

юридическо лице. Необходимо е в закона да се уредят нови, по-прецизирани основания за 

иницииране на проверка за незаконно имущество, притежавано от юридически лица. 

Честа е практиката лицата, които извършват престъпна дейност, да прехвърлят 

придобитото от нея имущество на трети лица или да прикриват придобиването му чрез 

сключването на различни сделки с цел да избегнат отнемането на имуществото. За да пресече 

подобна практика, законът допуска възможност проверката за произхода на имуществото на 

проверяваното лице да се разпростре и върху имуществото на трети лица, които са придобили 

незаконно имущество, и при определени условия обявява сделките с незаконно придобито 

имущество, сключени с трети лица, за недействителни по отношение на държавата (чл. 64 

ЗОПДНПИ).  

                                                           
14

 Изключение от казаното са случаите на отнемане на имущество, придобито от трето лице за сметка на 
проверяваното лице, както и на смърт на проверяваното лице, когато производството ще се открие срещу неговите 
наследници (чл. 67 и 71 ЗОПДНПИ). 
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Кръгът на третите лица, засегнати от производството по отнемане, не е ограничен само 

до лицата, които са свързани с проверяваното лице15 или се намират в особени отношения с 

него, което поражда основателни съмнения за тяхната добросъвестност във връзка с незаконно 

придобитото от тях имущество (несъщински трети лица), но и други трети лица, които не се 

намират в отношение на свързаност с проверяваното лице (същински трети лица). Значението 

на делението на третите лица на свързани и несвързани с проверяваното лице е в различните 

условия, при които може да се отнеме в полза на държавата придобитото от тях незаконно 

имущество, както и в различния ред за тяхното участие и защита в производството по 

отнемане. 

Членовете на семейството (съпругът, лицето, с което проверяваното лице е във 

фактическо съжителство, и ненавършилите пълнолетие деца – §1, т. 3 от доп. разп. на 

ЗОПДНПИ) са най-силно свързани с проверяваното лице. Те имат най-голям интерес във връзка 

с придобиването и запазването на незаконно имущество, затова са най-тежко засегнати от 

откриване на производството за отнемане срещу проверяваното лице.  

Презумпцията, че личното имущество на членовете на семейството също е незаконно 

придобито и подлежи на отнемане, освен ако те не докажат неговия законен произход, има 

дискриминационен характер и необосновано засяга тяхната имуществена сфера, поради това е 

желателно чл. 63, ал. 2 ЗОПДНПИ да се отмени. 

Подлежи на отнемане незаконно придобито имущество, което проверяваното лице е 

прехвърлило през проверявания период на съпруг, на лице, с което се намира във фактическо 

съжителство, на бивш съпруг, на роднини по права линия без ограничение в степените – както 

низходящи (независимо дали те са пълнолетни или непълнолетни), така и възходящи, на 

роднини по съребрена линия – до четвърта степен включително, и по сватовство – до втора 

степен включително (чл. 65 ЗОПДНПИ). Без значение за отнемане на имуществото е дали тези 

лица са добросъвестни относно факта на придобиването на незаконното имущество, както и 

дали те са придобили имуществото чрез безвъзмездна или възмездна сделка.  

Член 64 ЗОПДНПИ урежда условията за отнемане на незаконно имущество, което 

проверяваното лице е прехвърлило чрез правна сделка през периода на проверката на 

несвързани с него трети лица. Сключените сделки са недействителни по отношение на 

държавата и даденото по тях подлежи на отнемане, но при различни условия в зависимост от 

характера (възмезден или безвъзмезден) на съответната сделка. 

Допустимо е и отнемане на имуществото, придобито от трето лице за сметка на 

проверяваното лице. 

Следва да бъде отбелязано, че производството за отнемане на незаконно придобито 

имущество по ЗОПДНПИ е самостоятелна правна форма за защита на обществения интерес, 

която се използва независимо от наказателния процес. Предмет на доказване в него не е 

авторството на престъпление и вината на извършителя със средствата и способите за доказване 

                                                           
15

 По смисъла на §1, т. 9 от допълнителната разпоредба на ЗОПДНПИ „свързани лица” са съпруг или лице, с което 
проверяваното лице е във фактическо съжителство; бивш съпруг, бракът с когото е прекратен до 5 години преди 
началото на проверката от КОНПИ; роднини по права линия без ограничение в степените; роднини по съребрена 
линия – до четвърта степен включително, и по сватовство – до втора степен. 
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на наказателния процес, а установяването на (не)законния произход на имуществото на 

проверяваното лице чрез средствата и способите на доказване, предвидени в гражданския 

процес. ЗОПДНПИ е особен граждански закон, който няма репресивен характер и затова не 

прилага гаранциите за защита, присъщи на Наказателно-процесуалния кодекс (НПК). Поради 

това той урежда по-ниски стандарти на доказване от тези в НК, допуска възможност за 

разместване на доказателствената тежест и в производството за отнемане по него не се 

прилага презумпцията за невиновност на проверяваното лице до доказване на противното. 

неговото  възникване може да се обори чрез доказването на обратното.  

Редица разпоредби на ЗОПДНПИ използват оборими презумпции за доказване на 

определени факти – чл. 2, ал. 1, чл. 21, чл. 63, ал. 2, чл. 64, т. 2, 65, 66 и др. Тяхното въвеждане е 

оправдано с оглед на особения предмет на производството по установяване на незаконно 

придобито имущество и трудностите при доказването на неговия произход. Тези презумпции 

са необходими, подходящи и пропорционални на целта на закона, дори когато чрез тях 

законодателят възлага в тежест на ответника в производството по отнемане да докаже 

благоприятен за него факт.  

Едновременно с ограничаването на основните права на засегнатите участници в 

производството по отнемане, ЗОПДНПИ урежда редица гаранции за защита на тези права 

срещу опасността тяхното ограничаване да надхвърли нуждите, които са наложили наложените 

ограничения. 

 

 

 

Условно процедурата по отнемане може да се раздели на четири стадия: 1) 

административно производство за установяване на незаконно придобито имущество 

и предприемане на мерки за неговото запазване и  управление; 2) съдебно производство за 

установяване и отнемане на имуществото; 3) отнемане на незаконното имущество и 4) 

управление и разпореждане с отнетото имущество.  

 

Установяване на незаконно придобито имущество и мерки за неговото запазване и  

управление 

 

Първият стадий на процедурата се осъществява пред КОНПИ по реда на особено 

административно производство, в рамките на което се събира информация за имуществото на 

проверяваното лице и източниците на придобиването му като се предприемат действия за 

налагане на обезпечителни мерки върху установеното незаконно придобито имущество.  

Вторият стадий се осъществява пред гражданския съд в рамките на исково 

конститутивно производство, в което участват КОНПИ, в качеството си на ищец, и всички 

лица, чиито интереси се засягат от отнемането на незаконно придобитото имущество. 
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Хронологично, установяването на имуществото от страна на Комисията за отнемане на 

незаконно придобито имущество, е процедура, която започва веднага след надлежното 

сезиране на Комисията от специалния орган и завършва с решение на Комисията, от което 

зависи по-нататъшния ход на производството. 

Установяването се осъществява чрез извършване на проверка на имуществото от 

съответната териториална дирекция. Тя се явява предварителна спрямо производството по 

отнемане, което зависи изцяло от нейния резултат.16  

При наличие на някое от основанията по чл. 22 – 24 ЗОПДНПИ, директорът на 

съответната териториална дирекция на КОНПИ (надолу за краткост ще се означава и като 

„органът по чл. 13, ал. 1 ЗОПДНПИ) образува проверка на имуществото на проверяваното 

лице.17 Поради това, на него следва да се изпрати уведомлението за наличие на съответното 

основание за образуване на проверка срещу проверяваното лице.  

Директорът на териториалната дирекция на КОНПИ няма право на преценка и е длъжен 

да образува проверката, когато бъде уведомен от компетентния държавен орган, но няма и 

право да образува служебно проверката. Решението за образуване на проверката е 

предоставено като правомощие на директора на териториалната дирекция, а не на Комисията. 

 Законът не съдържа изрично формулирано задължение на директора да уведоми 

Комисията за образувана проверка или за нейното развитие. Отнемането на имущество зависи 

изцяло от способността на Комисията, в рамките на съдебното производство, да докаже, че 

проверката е била пълна, а събраните данни, съответно обобщенията им, са верни. 

Достоверността на събраните от инспекторите данни и направените от тях заключения, са обект 

на проверка по време на  производството пред Комисията и пред съда.  

Проверката на имуществото, извършвана от Комисията, трябва да бъде пълна, 

самостоятелна, независима и специална. Що се отнася до предметния обхват на проверката по 

ЗОПДНПИ, тя следва да установи не само имуществото на проверяваното лице, но и 

източниците на придобиването му.  

Предметният обхват на проверката е практически неограничен. Проверката на Комисията 

е в голямата си част документална. 

Без значение за 10-годишния период е моментът, в който е извършено престъпление по 

чл. 22, ал. 1, за което проверяваното лице е привлечено или е могло да бъде привлечено като 

обвиняем. Органите по чл. 13, ал. 1 ЗОПДНПИ извършват проверката тайно и без знанието и 

участието на проверяваното лице. Но с оглед на едностранния характер на проверката, при 

нейното извършване, законът защитава с редица императивни разпоредби правата на 

проверяваното лице. 

                                                           
16 

Съгласно чл. 21 от закона Комисията образува производство, когато може да се направи обосновано 
предположение, че дадено имущество е незаконно придобито, а такова предположение е налице, когато след 
проверка се установи значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице. 
17

 Законът не определя директорът на коя (от петте) териториална агенция на КОНПИ е длъжен да образува 
проверката – по правило неговата компетентност ще се определи от местно компетентния държавен орган, който го 
уведомява за наличието на основание за започване на проверка на имуществото на проверяваното лице. 
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Не се предвижда срок, в който КОНПИ да приеме своето решение след получаването на 

доклада, което й дава възможност да забави откриването на производството по отнемане. 

ЗОПДНПИ не урежда възможност за обжалване на решението за отказ да се образува 

производство по отнемане на имущество, а това превръща КОНПИ в единствената и 

безконтролна инстанция по въпроса дали да се открие производство по отнемане на 

незаконно придобито имущество.  

Наличието на реално имущество у проверяваното лице под 250 000 лв., и дори 

отсъствието на имущество към момента на приключване на проверката, не пречи да се 

направи изводът, че е налице значително несъответствие в имуществото.  

Решението за образуване на производството не се съобщава на проверяваното лице, не 

се оповестява и не подлежи на обжалване. 

Голяма част от информацията, с която Комисията работи, се събира и съхранява от други 

държавни органи. В хода на проверката Комисията използва: голям обем от различни 

източници на информация (гражданска регистрация за лица, вписвания за търговци, регистри 

за имоти и др.); информация, съдържаща се в регистри и архиви; информация, за чието 

разкриване се изисква разрешение на орган на съдебната власт; специфична информация, за 

чието разкриване е необходимо съдействие от други държавни органи. 

Комисията разполага с достатъчно законови възможности, за да си набави данните, 

необходими за извършването на пълна проверка на имущественото състояние на 

проверяваното лице. В рамките на проверката се събират данни и за лица, свързани с 

проверяваното лице, което позволява на Комисията единствена да добие цялостна картина за 

дадено имуществено състояние и неговото развитие през годините. Законът поставя Комисията 

в положение на административно-анализиращ орган, чиято работа не се отличава с оперативен 

характер. 

 

Налагане на обезпечителни мерки  върху незаконното имущество 

 

Налагането на обезпечителни мерки има за цел да отнеме възможността на лицата, 

които притежават или контролират незаконно придобито имущество, да извършат правни или 

фактически действия, с които да осуетят отнемането на това имущество след влизане в сила на 

съдебното решение за отнемане. В тази връзка искането за обезпечение на бъдещия иск за 

отнемане ще се насочи не само срещу проверяваното лице, но и срещу всички други лица, 

които притежават или контролират незаконно придобито имущество, което също подлежи на 

отнемане, ако се открие производство по отнемане.  

Все с оглед на целта за налагане на обезпечителни мерки, производството пред съда по 

тяхното допускане се развива като едностранно –без знанието и участието в него на ответника 

по искането за налагане на обезпечение. Затова на ответника не се връчва препис от 

подаденото искане за обезпечение на бъдещия иск (чл. 395, ал. 1 ГПК). 
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Правото на КОНПИ на обезпечаване на бъдещия иск за отнемане е процесуално право 

да се получи обезпечителна защита чрез налагане на обезпечителна мярка. То е насочено към 

съда и се реализира в рамките на обезпечителния процес, който обхваща две производства – 

производство по допускане на обезпечение на бъдещия иск за отнемане и производство по 

налагане на допуснатото обезпечение.  

Родово компетентен да разгледа искането за обезпечение на бъдещия иск за отнемане 

на незаконно придобито имущество е окръжният съд. Местно компетентен е окръжният съд по 

постоянния адрес на лицето, съответно по седалището на юридическото лице, което ще бъде 

ответник по иска за отнемане на имуществото. Но ако в имуществото е включен недвижим 

имот, местно компетентен да разгледа искането за обезпечение е окръжният съд по 

местонахождението на имуществото. 

Определението за допускане на обезпечението подлежи на незабавно изпълнение – 

подадената жалба срещу него не спира неговото изпълнение и налагането на обезпечителната 

мярка (чл. 38, ал. 3 и 4 ЗОПДНПИ).  

Не са уредени обаче правила за запор върху нематериални блага в имуществото на 

ответника по обезпечението (промишлени образци, търговски марки и марки за услуги, 

патенти – чл. 57, ал. 1, т. 1 ЗОПДНПИ, know-how и други), както и върху съвкупности и върху 

стоки в оборот, което ще направи невъзможно налагането на запор върху подобни обекти от 

имуществото на ответника и ще постави под въпрос тяхното запазване до влизане в сила на 

решението за отнемане на незаконното имущество. Празнината в правната уредба не може да 

се запълни от правилата на ГПК, където също отсъстват правила за обезпечение върху подобни 

нематериални блага.  

За разлика от общите правила (срв. чл. 400, ал. 1 ГПК), за  налагането на запор, не е нужно 

извършването на опис, оценка и предаване на вещта за пазене18, а съдебният изпълнител 

трябва да извърши опис, оценка и предаване на вещта само при искане на органите по чл. 13, 

ал. 1 ЗОПДНПИ (чл. 43, ал. 3 ЗОПДНПИ). Това правило е неудачно. 

Регистърът с данни за обезпеченото имущество не е публичен, а се ползва единствено от 

КОНПИ. Желателно е той да стане публичен, за да се защити сигурността в гражданския оборот, 

предвид последиците, които има налагането на обезпечителните мерки за третите лица. 

Недостатък на закона е, че не предвижда участие на членовете на семейството на 

проверяваното лице в производството пред КОНПИ, макар те да  са засегнати от 

производството по отнемане много по-силно, в сравнение с другите засегнати трети лица. 

 

Производство по отнемане на незаконно придобито имущество 

 

Незаконно придобито имущество може да се отнеме само с решение на съда след 

провеждането на конститутивно исково производство, което обезпечава равни възможности за 
                                                           
18 

Казаното не важи за запора върху парични средства в национална или чуждестранна валута, който се налага чрез 
описване и изземване на паричните средства и внасянето им по специална банкова сметка на КОНПИ (чл. 48, ал. 1 
ЗОПДНПИ). 
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участие и защита на всички засегнати лица. За тази цел КОНПИ предявява от свое име искове за 

отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество. За предявяването на 

исковете и за самото производство по отнемане са създадени отделни правила в Гл. Шеста, 

Раздел ІV въпроси, а за неуредените въпроси се прилагат правилата на ГПК.  

Основният иск се предявява срещу проверяваното лице, извършило престъпната или 

друга дейност по чл. 22 – 24 ЗОПДНПИ, а при негова смърт – срещу неговите заветници или 

срещу наследниците, които са приели наследството. Предмет на иска е установяването на 

незаконния характер на имуществото и неговото отнемане в полза на държавата.  

Паралелно с основния иск, КОНПИ следва да предяви искове за отнемане и срещу всяко 

трето лице, което притежава или контролира незаконно придобито имущество към момента на 

предявяване на исковете. На практика съдът ще съедини тези искове с основния иск срещу 

проверяваното лице за съвместно разглеждане в общо производство – като ответници в 

производството за отнемане на незаконно имущество се конституират проверяваното лице и 

третите лица, посочени в чл. 64 – 67 и 71 (чл. 76, ал. 2 ЗОПДНПИ). 

Наред с конститутивните искове за отнемане на незаконно придобито имущество, 

КОНПИ следва да предяви срещу третите лица, които притежават или контролират незаконно 

имущество по сделка, сключена с проверяваното лице, и искове за установяване на това 

обстоятелство и за обявяване на сключените сделки за недействителни спрямо държавата. 

Тези искове са преюдициални по отношение на предявените срещу тези лица искове за 

отнемане – съдът ще уважи контитутивния иск само ако уважи предявения срещу третото лице 

установителен иск. С оглед на бързото приключване на производството за отнемане на 

незаконно имущество е желателно двата иска да се съединят за общо разглеждане от съда. Но 

ЗОПДНПИ не урежда възможността за обективно съединяване на двата иска, а по общите 

правила на чл. 210 ГПК такова съединяване невинаги ще бъде възможно. 

Желателно е с изрична разпоредба ЗОПДНПИ да предвиди, че исковете за обявяване на 

недействителност на сделки, сключени между проверяваното лице и трети лица, са подсъдни 

на съда, който разглежда исковете за отнемане на незаконно придобито имущество. 

За да се отхвърли иска за отнемане, ответниците по делото следва да опровергаят 

презумпцията за незаконен произход на тяхното имущество като докажат, че то (или 

конкретният обект от него) е придобито от законни източници, респективно, че ответниците не 

са знаели и не са могли да предполагат, че имуществото е незаконно придобито от 

проверяваното лице. 

За да установи стойността и произхода на имуществото на ответника, съдът назначава 

икономическа експертиза по делото. Той, обаче, не признава изводите на експертизата, 

изготвени от експертите на КОНПИ, защото тази оценка е направена по възлагане от страна по 

делото и се предполага, че тя не е обективна. Назначаването на експертизата оскъпява и 

удължава процеса по отнемане на имуществото, а често оценката за стойността на незаконното 

имущество, дадена в заключението на назначените от съда експерти, е значително по-ниска от 

тази на експертите на КОНПИ. 

Съдът може да уважи иска за отнемане и да отнеме в полза на държавата незаконно 

притежаваното имущество или неговата равностойност, или да го отхвърли. По правило съдът 
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ще отнеме имуществото на ответника – трето лице само ако установи, че основният ответник 

по иска за отнемане (проверяваното лице) е придобил незаконно имущество и го осъди да 

предаде имуществото на държавата. Решението подлежи на въззивно и касационно 

обжалване от недоволната страна по делото в определен срок след получаването на 

съобщението за неговото приемане. 

С цел за ускоряване и бързо приключване на производството по отнемане на незаконно 

имущество, чл. 79 ЗОПДНПИ урежда възможността за сключване на съдебна спогодба между 

ищеца и ответника.  

 

Отнемане на незаконно придобитото имущество 

 

Влизането в сила на съдебното решение за отнемане на незаконно придобито 

имущество (респективно одобрената от съда спогодба между старите по делото) не води до 

автоматично отнемане на присъденото в полза на държавата имущество, а е законно 

основание за неговото отнемане от лицето, което го владее или държи. За целта КОНПИ трябва 

незабавно да предостави влезлите в сила съдебни решения за отнемане на недвижими имоти 

за вписване в Службата по вписванията, както и да подаде писмена молба до 

първоинстанционния съд, който е разглеждал делото, за издаване на изпълнителни листове, 

необходими за изпълнение на решенията за отнемане (чл. 88, ал. 2 и 3 ЗОПДНПИ). Само когато 

с решението за отнемане не се отнема обособено имущество, а паричната му равностойност, 

съдът служебно издава изпълнителни листове в полза на държавата (чл. 405, ал. 5 ГПК). 

Съдът издава изпълнителен лист с разпореждане след като се убеди, че влязлото в сила 

решение за отнемане е редовно от външна страна и удостоверява подлежащо на изпълнение 

вземане срещу длъжника. Разпореждането, с което се уважава или отхвърля молбата за 

издаване на изпълнителен лист, подлежи на обжалване с частна жалба в двуседмичен срок, 

който за молителя тече от връчване на разпореждането, а за ответника – от връчването на 

поканата за доброволно изпълнение. Обжалването на разпореждането за уважаване на 

молбата не спира изпълнението на решението (чл. 407 ГПК). 

По общите правила на ГПК, изпълнението на влязлото в сила осъдително решение е 

възложено на съдебния изпълнител. Той ще пристъпи към принудително изпълнение на 

решението въз основа на молба на заинтересованата страна на основание представен 

изпълнителен лист (чл. 426, ал. 1 ГПК). Но общите правила ще се приложат за изпълнението 

само на влязлото в сила решение за отнемане в полза на държавата на паричната 

равностойност на незаконно придобито имущество.  

Всички документи, необходими за изпълнение на решението за отнемане (влезлите в 

сила решения за отнемане, издадените въз основа на тях изпълнителни листове и други 

документи)се изпращат в тридневен срок на Междуведомствения съвет за управление на 

отнетото имущество (надолу „Съвета”). Занапред процедурата по принудително изпълнение на 

решението за отнемане ще се осъществи по инициатива на Съвета.  
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Съветът е колективен орган, който се състои от петима заместник-министри, определени 

от министрите съответно на правосъдието, на финансите, на икономиката, енергетиката и 

туризма, на труда и социалната политика и министъра на регионалното развитие и 

благоустройството. Той не е постоянно действащ орган, а се свиква на заседания най-малко 

веднъж на два месеца, на които приема решения с обикновено мнозинство по определени от 

него правила за организацията на дейността (чл. 89 ЗОПДНПИ).  

Основната функция на Съвета е да управлява (в широк смисъл) отнетото в полза на 

държавата имущество. Но преди да осъществи основната си функция, Съветът трябва да 

извърши необходимите действия по принудително отнемане на имуществото от осъденото 

лице и за придобиване на владението върху него.  

Проблемът е, че съставът на Съвета и предоставените му от закона правомощия не са 

адекватни за изпълнение на възложените му функции. Това важи особено силно за функцията 

по управление на отнетото имущество, което е огромно по стойност19 и разнородно по състав. 

Съветът трябва да поиска от съдебния изпълнител да пристъпи към принудително 

отнемане на имуществото на основание на издадения в полза на държавата изпълнителен 

лист. Въз основа на молбата, съдебният изпълнител ще отнеме принудително присъдените в 

полза на държавата движими вещи, ще събере вземанията и ще въведе държавата във 

владение на присъдените в нейна полза недвижими имоти. В случаите, когато не се отнема 

обособено имущество, а парична равностойност, съдебният изпълнител ще извърши 

принудителна продан на запорираните и възбранени обекти от наличното имущество на 

осъденото лице и ще преведе събраните парични суми от продажбите по сметка на държавата. 

Разделянето на правомощията във връзка с отнемането на незаконно придобито 

имущество между КОНПИ и Съвета е неуместно, защото ще забави и ще оскъпи процедурата по 

отнемането на имуществото в полза на държавата, а и неминуемо ще причини сътресения в 

процеса по отнемане, свързани с техническите трудности по предаване (от КОНПИ) и приемане 

(от Съвета) на дейността, извършена във връзка с отнемането. 

 

  

 

Реалното отнемане на незаконно придобитото имущество не е достатъчно, за да се 

постигне докрай целта на закона за защита на интересите на обществото и за възстановяване 

на законността и справедливостта. Необходимо е отнетото имущество да се управлява добре и 

неговата стойност и стопанските му функции да се съхранят, защото само така то може да се 

използва ефективно за нуждите на обществото и за поправянето на вредите, причинени от 

престъпната дейност, от която е генерирано незаконното имущество. В тази връзка основният 

въпрос след въпроса за отнемането на имуществото е свързан с неговото стопанисване и 

                                                           
19

 Според годишния доклад за дейността на КОНПИ за 2012 г. отнетото имущество през 2012 г. с влезли в сила 
решения е на стойност 12 369 345 лв. или около 6 400 000 евро. 
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управление, както по време на процедурата по отнемане на имущество, така и след 

постановяване на съдебното решение за неговото отнемане.  

Липсата на цялостна концепция за управление на отнетото имущество, както и за 

създаване на предпоставки за неговото съхранение в рамките на периода на развитие на 

процедурата, пораждат несигурност спрямо постигането на общите цели на дейността. 

Целта на управлението на имуществото е то да се запази и поддържа до неговото 

отнемане или до връщането му на собственика, а в случай че запазването му е невъзможно то 

следва да се осребри, за да се запази неговата стойност. 

Управлението на имуществото следва да обхване както периода, в който върху него са 

наложени обезпечителни мерки, така и периода след неговото отнемане. Сериозен проблем 

представлява отсъствието на правила за управление на имуществото в периода след влизане в 

сила на съдебното решение за неговото отнемане до въвода на държавата във владение. 

Правната уредба за управление на обезпеченото имущество в Закона за отнемане на 

имущество е крайно лаконична и реално не урежда правила за запазване и поддържане на 

обезпеченото имущество. Тя не предвижда и създаването на специален орган, който да се 

грижи за управлението и надзора на обезпеченото имущество, а по същество възпроизвежда 

общите правила на ГПК за управление на обезпечено имущество, които са крайно 

недостатъчни.  

Често практическият резултат от отсъствието на адекватна правна уредба във връзка с 

управлението на обезпеченото имущество, е неговото разпиляване и ограбване, или 

намаляване на неговата стойност към момента на отнемане в полза  на държавата. 

Слабост на правната уредба е, че тя не предвижда отговорност за вреди, причинени на 

обезпеченото имущество, от лицето, на което е възложено да пази имуществото. Към момента 

на реалното отнемане на имуществото, държавата придобива  правото на собственост върху 

него, но няма орган, който ефективно да се грижи за неговото запазване. С влизане на 

решението в сила (а реално – дори преди този момент) интересът на бившия собственик за 

запазване на имуществото отпада и той се дезинтересира от бившата си собственост.  

От влизането в сила на решението за отнемане до въвода на държавата (чрез Съвета) във 

владение могат да изминат от 2 до повече от 6 месеца, през които отнетото имущество остава 

напълно безнадзорно. Към момента на въвода във владение (а често дори още към момента на 

влизане в сила на съдебното решение за отнемане) най-често отнетото имущество вече е 

разграбено, напълно обезценено или унищожено и не е годно да се ползва по предназначение 

или да се продаде.  

С оглед запазване и по-добро управление на отнетото имущество е удачно de lege 

ferenda да се допусне възможност за продажба и на вещи, които не подлежат на бърза развала 

или значителна обезценка, ако разходите за тяхното пазене са равни на или надхвърлят 

тяхната стойност. 

Нелогично е правомощията по управлението да се разделят между различни лица – това 

е пречка за ефективното управление на имуществото. Законът следва да концентрира 
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правомощията по стопанисване и запазване на подлежащото на отнемане имущество в ръцете 

единствено на Съвета още от момента на налагане на обезпечителните мерки. 

Недостатък на закона е, че не задължава Съвета да предостави отнетото имущество или 

(при продажба на имуществото) неговия паричен еквивалент за управление на организации за 

подпомагане на жертвите от престъпления или за поправка на вредите от престъпната дейност, 

както и липсата на критерии за избор на начина на използване на имуществото след неговото 

отнемане. 

Практиката на неуспешни продажби налага да се уредят по-гъвкави законови механизми 

за продажба на отнетото имущество, които да преодолеят факторите, които препятстват 

успешното приключване на продажбата.  

Може да се направи извод, че процесът по управление и съхранение на стойността на 

запорираното и отнето имущество се нуждае от  цялостна преработка както поради сериозни 

празнини в правната уредба, така и поради неудачните си принципи. 

 

  

 

Успешният модел на отнемане на имущество зависи от недопускането на политически 

натиск върху работата на органите, прилагащи процедурите за обезпечаване и отнемане на 

имущество, от дейността им, основана на принципите на  почтеност и прозрачност, както и от 

гарантиране на правото на справедлив процес и защита на основните човешки права.  

Често етапите, свързани с управлението на обезпеченото или отнето имуществото, се 

оказват решаващи за оценката за ефективност на процедурите по отнемане, както и за 

капацитета на институциите да постигнат предвидените в закона цели. Превантивният ефект на 

факта на отнемане на незаконно имущество, както и възможността за използването му в 

интерес на обществото,  е определящ за повишаване на доверието на гражданите и 

възстановяване на справедливостта. 


