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и България може да бъде открита на www.confiscation.eu 

защО Отнемане на 
незакОннО имуществО?1 
Отнемането на имущество, придобито чрез престъпна 
дейност и на незаконно  придобито  имущество са инструменти 
за активно противодействие на тежката престъпност, която 
генерира приходи както за  преките извършители, така и за 
трети лица. Значимостта на този подход е в премахването 
на икономическата  изгода от извършването на тежки 
престъпления с цел да се ограничи възможността за повторно 
„инвестиране” на незаконно придобито имущество или 
финансови средства в престъпна дейност.

Прилагането на такъв тип механизми изисква твърда 
политическа воля и  последователност в държавната 
политика за противодействие на престъпността. 
Подобна политика има за цел, на първо място, да намали 
тежката престъпност, като отнема в полза на държавата 
имуществото, което тя  генерира. Тази политика се 
разгръща и в по-широк план – като обща превенция на 
възможността за придобиване и притежаване на незаконни 
средства, които могат да бъдат използвани за поддържане 
съществуването на организирани престъпни мрежи. Този 
подход следва да „разубеждава” бъдещите извършители на 
подобни престъпления, като им покаже, че има работещи 
механизми, които няма да допуснат някой да печели от 
собственото си неправомерно поведение.

Причините за приемането на законодателство за отнемане 
на незаконно придобито имущество или отнемане на 
имущество, придобито от престъпна дейност са различни 
за всяка държава. Този специфичен подход, обаче, е ясен 
сигнал за наличието на воля за справяне с процеса на  
натрупване на активи, чийто законен произход не може да 
бъде доказан или които произтичат от престъпна дейност. 
Отнемането на имущество има превантивен и възпиращ 
ефект по отношение на извършителите на бъдещи 
престъпления.

За разлика от класическите модели на конфискация на 
престъпно имущество, отнемането без влязла в сила 

присъда е полезен и ефективен инструмент най-вече  в 
ситуации, в които отнемането, основано на присъда, не 
може да бъде приложено. Отнемането на имущество без 
присъда, в рамките на гражданско производство, дава 
възможност за по-бърза реакция от страна на държавните 
органи. Не е за пренебрегване и фактът, че при отнемане, 
което не е обвързано с влязла в сила присъда, процедурата 
е насочена срещу самото имущество, а не срещу 
конкретно лице. Това предвижда възможност за органите 
по отнемане на имущество да преследват преобразувано 
имущество или такова, намиращо се във владение на 
трети лица.

каквО имуществО да 
пОдЛеЖи на Отнемане?
На отнемане следва да подлежи всяко имущество (движимо 
или недвижимо), придобито в резултат на престъпна 
дейност или чийто законен произход не може да бъде 
доказан, без значение в чия собственост се намира то. 

кОЙ Отнема имуществО?
В различните държави съществуват различни подходи, за 
това кой орган да отговаря за отнемането на незаконно или 
престъпно имущество. В Румъния,  например, процедурата 
по проверка и установяване на имущество е възложена 
на прокуратурата, а по отношение на висшите държавни 
служители – на Националната агенция по почтеност. В 
Италия тази роля е предоставена на съда.  В България за 
целта е създаден специален орган – Комисия за отнемане 
на незаконно придобито имущество. Отнемането на 
имущество става по съдебен ред с решение на граждански 
съд. Управлението на отнетото имуществото в Румъния се 
извършва от Националната агенция за администрация на 
фиска, като най-често подлежи на продажба, в Италия - от 
Агенция за управление на имуществото, а в България – от 
специално създаден Междуведомствен съвет за управление 
на отнетото имущество.



Отнемане на имуществО в 
бЪЛГариЯ
България е сред държавите-членки, въвели модела за 
отнемане на имущество без влязла в сила присъда. 
Отнемането на незаконно придобито имущество е 
предвидено в специален закон, в сила от ноември 2012 
година2  и протича в рамките на гражданско производство.  
Въвеждането на възможността за отнемане на имущество 
без влязла в сила присъда заменя и 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 бързо налагане 
на обезпечение, запазване на имуществото до неговото 
отнемане, значително по-кратък срок на процедурите 
по 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, без значение у кое 
лице се намира то.

Процедурата по проверка на имуществото на конкретно 
лице започва при повдигане на обвинение за извършено 
тежко престъпление, което е сред изрично посочените 
в чл.  22 от Закона за отнемане на незаконно придобито 
имущество. Производство за отнемане стартира, когато 
в процеса на проверката се установи разлика от 250 000 
лева (125 000 евро) между притежаваното имущество и 
законните доходи на лицето. В този случай Комисията 
внася иск за отнемане на имущество в съда, където участва 
като страна в процеса. 

Другото основание за стартиране на производство 
за отнемане е влязъл в сила акт за административно 
нарушение, когато то е довело до придобиване на облага 
над 150 000 лева (75 000 евро).

Отнема се незаконно имущество придобито с доходи, за 
които няма установен законен източник, включително 
доходите, които са генерирани от използването му. 
Предвидена е също така възможност за отнемане на 
преобразувано имущество или прехвърлено към трети 
лица, когато те са знаели, че имуществото е с незаконен 
произход.

В периода от налагане на обезпечение върху 
установеното имуществото до издаване на изпълнителен 
лист за неговото отнемане в полза на държавата, 
Комисията за отнемане на незаконно придобито 
имущество има задължение да го управлява или да 
упражнява контрол върху неговото управление. След 
отнемане, управлението се поема от специално създаден 
Междуведомствен съвет, председателстван от заместник-
министър на финансите. 

2 Обн. ДВ. бр. 38 от 18 Май 2012 г., изм. ДВ. бр. 82 от 26 Октомври 
2012 г., изм. и доп. ДВ. бр. 102 от 21 Декември 2012 г., изм. и доп. 
ДВ. бр. 103 от 28 Декември 2012 г., изм. и доп. ДВ. бр. 15 от 15 
Февруари 2013 г., изм. ДВ. бр. 50 от 7 Юни 2013 г., изм. ДВ. бр. 66 
от 26 Юли 2013 г.



Отнемане на имуществО в 
румЪниЯ
В Румъния няма специално законодателство по отношение 
на отнемането на имущество. Все пак, може да бъдат 
обособени три отделни режима на отнемане на имущество:

1) В рамките на наказателна процедура – конфискация се 
прилага за тежки престъпления, като трафик на наркотици, 
оръжие, хора или човешки органи, участие в организирани 
престъпни групи, финансови престъпления, пране на 
пари, корупция и т.н. На отнемане подлежи имущество 
придобито в резултат на извършеното престъпление,  
имущество – средство на престъплението, включително 
и всички приходи, генерирани чрез последващото му 
използване. Предвидена е и възможност за отнемане 
на парична равностойност, ако имуществото е било 
преобразувано, продадено или унищожено;

2) Конфискация като административно-наказателна 
мярка (без произнасяне от съд), наложена вследствие 
на извършено нарушение, когато е установено, че то 
е генерирало незаконна облага. Този вид отнемане 
се извършва от органа, установил извършеното 
административно нарушение;

3) Отнемане на имущество по закона за Националната 
агенция по почтеност (Agenţia Naţională de Integritate) – 
относимо към лица заемали висши държавни длъжности 
за повече от три години (без изборните длъжности), ако се 
установи несъответствие от 10 000 евро между имуществото, 
придобито по време на заемането на съответната длъжност 
и доходите му в този период. Отнемането    се извършва по 
гражданска процедура.

 

Отнемане на имуществО в 
итаЛиЯ
Законодателната рамка, регламентираща отнемането на 
имущество в Италия е добре развита в резултат на поредица 
от промени в законодателството, които значително 
подобряват набора от мерки за борба с организираната 
престъпност. Независимо от позитивния ефект на тези 
промени, трябва да се отбележи, че законодателството има 
нужда от допълнително усъвършенстване, защото на места 
се наблюдава дублиране на разпоредби и проблеми при 
прилагането им на практика.

Моделът за конфискация на имущество в Италия може 
да се определи като смесен, доколкото не е възможно да 
бъде класифициран според традиционното разделение 
на отнемане със или без присъда. От една страна, 
съществува общ модел на отнемане на имущество, 
основан на присъда; от друга страна, се прилага специално 
законодателство – така наречената „превантивна 
конфискация”, насочена срещу организираните престъпни 
групи (мафията). Тази процедура се използва за отнемане 
на имущество, придобито от дейността на такива 
организации, както и за престъпления, които е трудно да 
бъдат доказани, в това число корупция.

Процедурите по отнемане на имущество в Италия включват 
различни страни и отговорности в зависимост от етапа 
на процедурата. Така, проверките за установяване на 
имущество се извършват от съдилищата по искане на 
прокуратурата; първоначалното обезпечение върху 
имуществото се налага от съда чрез упълномощен съдия-
изпълнител, а управлението на имуществото на този етап се 
извършва от специално назначен съдебен администратор. 
След отнемане на първа инстанция, имуществото 
преминава под надзора на Националната агенция за 
управление и разпореждане с конфискуваното имущество, 
и в тази фаза, съдебният администратор продължава да се 
грижи за съхранението на имуществото до окончателното 
решение за отнемане на последна инстанция, когато 
имуществото окончателно преминава във владение на 
Агенцията.

Едно от интересните и успешни решения на италианския 
модел е свързано с разпореждането с отнетото имущество. 
Агенцията е длъжна да предаде имуществото на местни 
организации или асоциации, които ще го използват за 
социални цели, а продажбата на отнето имущество е 
последната възможна мярка. Конфискувани търговски 
дружества или предприятия могат да бъдат продадени, 
дори ако на практика са изпаднали в несъстоятелност 
или са фалирали в резултат на недобро управление. 
Тази процедура се смята за достатъчно изчерпателно 
регламентирана, ясна и бърза, което е от съществено 
значение, защото евентуалната й продължителност и 
сложност могат да доведат до обезценяване на имуществото 
или до намаляване на икономическия му потенциал.



защита на ЧОвеШките 
права
В хода на производството по отнемане на незаконно 
придобито имущество неминуемо се поставя въпросът за 
възможността да бъдат нарушени основни човешки права. 
В процеса на проверката по установяване на имуществото и 
неговите източници, проверяващите органи събират както 
публично достъпна, така и защитена, понякога чувствителна, 
информация за проверяваното лице и неговото семейство, 
което създава заплаха за нарушаване на правото на защита 
на личните данни. С факта на налагане на обезпечителни 
мерки върху имуществото на проверяваното лице се 
ограничава неговата свобода да упражнява правото си на 
собственост. С влизането в сила на решението за отнемане, 
незаконно придобитото имущество се отнема в полза на 
държавата и проверяваното лице се лишава окончателно 
от правото да се ползва от него. 

Засягането на тези права е оправдано, защото е необходимо 
за защита на обществения интерес и за възстановяване 
на справедливостта, накърнена от упражняването на 
престъпна дейност и придобиването на незаконно 
имущество. Ограничаването, обаче, е оправдано само ако е 
пропорционално на нуждите, наложили засягането им и ако 
не надхвърля степента, която е необходима за постигане на 
поставената цел. 

Законодателството за отнемане на незаконно имущество 
следва да  съдържа достатъчно гаранции за защита както 
на правата на участниците в производството, така и правата 
на добросъвестните трети лица и да осигури ефективно 
право на защита и справедлив съдебен процес. 

ЗАчИТАНЕ НА чОВЕшКОТО ДОСТОйНСТВО

ПРАВО НА лИчЕН И СЕМЕЕН жИВОТ

ПРАВО НА ЕФЕКТИВНИ СРЕДСТВА ЗА ЗАщИТА 
И СПРАВЕДлИВ СъДЕБЕН ПРОцЕС

ПРЕЗУМПцИя ЗА НЕВИНОВНОСТ

СПАЗВАНЕ НА ПРИНцИПА НА 
ПРОПОРцИОНАлНОСТ НА САНКцИИТЕ

ПРАВО ДА НЕ БъДЕш ОБВИНЕН И ОСъДЕН ДВА 
ПъТИ ЗА ЕДНО И СъщО ПРЕСТъПлЕНИЕ (NoN 
bIs IN Idem)

ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ

ЗАщИТА НА ПРАВАТА НА ДОБРОСъВЕСТНИТЕ 
ТРЕТИ лИцА



еврОпеЙски стандарти
Редица държави-членки на Европейския съюз използват в 
своето национално законодателство механизма за отнемане 
на имущество с престъпен или незаконен произход. 
Един от проблемите, който намалява ефективността на 
националните органи, е транснационалният характер 
на извършените престъпления, както и това, че често 
имуществото, което подлежи на обезпечение или 
отнемане, се намира на територията на друга държава. 
Организираните престъпни групи действат без граници 
и все по-често придобиват активи в държави-членки или 
трети държави, различни от тези, в които фактически се 
намират или извършват незаконната или престъпната си 
дейност. Това затруднява, а понякога прави и невъзможно 
отнемането на установено незаконно имущество. Налице 
е все по-голяма нужда от ефективно международно 
сътрудничество по отношение на установяването, 
обезпечаването и отнемането на незаконно имущество. 
Това се отнася с особена сила за държавите-членки на ЕС. 

Докато трансгранични наказателни и финансови 
разследвания могат да се извършват едновременно в 
няколко държави, досъдебното и съдебното производства 
за отнемане на имущество обичайно се извършват 
само в една държава в съответствие с националното 
й законодателство. Издадените решения/заповеди за 
обезпечаване или отнемане на имущество често следва 
да бъдат изпълнени под юрисдикцията на друга държава-
членка. Така, докато престъпните дейности и инвестиции 
са все повече трансгранични, процедурите по отнемане си 
остават на национално ниво, като националните специфики 
пречат на бързото и лесно изпълнение на постановените 
национални съдебни решения.

Приемането на минимални стандарти и правила ще 
доведе до сближаване на режимите на държавите-членки 
на ЕС в областта на обезпечаването и конфискацията и по 
този начин ще подпомогне повишаването на взаимното 
доверие и ефективното трансгранично сътрудничество. 
Важно е ЕС да може да осигури съществуването на 
еднакви, макар и минимални стандарти  по отношение на 
обезпечаването и отнемането на незаконно имущество 
по гражданска процедура. Този въпрос остава нерешен 
както в контекста на взаимното признаване и изпълнение 
на съдебни актове за обезпечаване на имущество и 
съдебни решения за конфискация, така и с приетата на 3 
април 2014 г. Директива за обезпечаване и конфискация 
на средства и облаги от престъпна дейност в Европейския 
съюз, която установява минимални правила за отнемане 
на имущество при влязла в сила присъда. 

УКРЕПВАНЕ НА ПРАКТИКИТЕ ПО ВЗАИМНО 
ПРИЗНАВАНЕ НА АКТОВЕ И СъДЕБНИ 
РЕшЕНИя

ЗАСИлВАНЕ НА СъТРУДНИчЕСТВОТО КАКТО 
ПРИ ПРОВЕжДАНЕ НА РАЗСлЕДВАНИя ЗА 
УСТАНОВяВАНЕ НА АКТИВИ, ТАКА И ПРИ 
ФАКТИчЕСКО ИЗПълНЕНИЕ НА СъДЕБНИТЕ 
РЕшЕНИя

НЕОБхОДИМОСТ ОТ МИНИМАлНИ ОБщИ 
СТАНДАРТИ ЗА ОТНЕМАНЕ НА ИМУщЕСТВО 
ПО гРАжДАНСКА ПРОцЕДУРА



идеаЛен мОдеЛ
Отнемането на незаконно имущество и неговото управление 
са две страни на процеса, при който незаконното имущество се 
използва за обезщетение на пострадали от престъпления или 
за подпомагане на социално слаби групи, неправителственния 
сектор и държавата. В основата на този процес е решението на 
съда, че дадено имущество е престъпно, или невъзможността на 
ответника да докаже законния произход на своето имущество, 
поради което то подлежи на отнемане. целият процес включва 
установяване на имущество с незаконен произход, налагане 
на обезпечителни мерки, съдебен процес по отнемане на 
имущество, фактическо изпълнение на решението за отнемане 
и управление/разпореждане с отнетото имуществото. 

Много е трудно да бъде създаден идеален модел на отнемането 
на незаконно/престъпно имущество. Във всички случаи той 
трябва да бъде съобразен със спецификите на различните 
правни системи, да осигурява спазване на основните 
човешки права, да се отличава с бързина, ефективност, 
прозрачност и почтеност в работата на органите по отнемане 
на имущество. Важно за ефективния модел е своевременният 
обмен на информация и опростените процедури за 
междуинституционaлно и международно сътрудничество.

ЗАщИТА НА чОВЕшКИТЕ ПРАВА И гАРАНцИИ 
ЗА БъРЗ И СПРАВЕДлИВ ПРОцЕС

ПРАВО НА ЗАщИТА И ПРЕЗУМПцИя ЗА 
НЕВИНОВНОСТ

УСТАНОВяВАНЕ НА ВСИчКИ ИМУщЕСТВА, 
ПРИДОБИТИ ОТ НЕЗАКОННА ИлИ ПРЕСТъПНА 
ДЕйНОСТ НА КОНКРЕТНО лИцЕ, НЕЗАВИСИМО 
НА КОя ТЕРИТОРИя ИлИ У КОЕ лИцЕ СЕ 
НАМИРАТ ТЕ

БъРЗО НАлАгАНЕ НА ОБЕЗПЕчИТЕлНИ МЕРКИ 
ВъРхУ НЕЗАКОННОТО ИлИ ПРЕСТъПНО 
ИМУщЕСТВО, ТАКА чЕ лИцЕТО ДА НЕ МОжЕ ДА 
СЕ РАЗПОРЕДИ С НЕгО ИлИ ДА гО УКРИЕ

ЕФЕКТИВНО УПРАВлЕНИЕ И ЗАПАЗВАНЕ 
СТОйНОСТТА НА ОБЕЗПЕчЕНОТО ИМУщЕСТВО 
ДО РЕАлНОТО МУ ОТНЕМАНЕ

КРАТКИ СРОКОВЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО И 
БъРЗО ИЗПълНЕНИЕ НА РЕшЕНИЕТО НА СъДА

ЕФЕКТИВНО УПРАВлЕНИЕ И цЕлЕСъОБРАЗНО  
ИЗПОлЗВАНЕ НА ОТНЕТОТО ИМУщЕСТВО В 
ИНТЕРЕС НА ОБщЕСТВОТО 

ЕФЕКТИВНО  СъТРУДНИчЕСТВО МЕжДУ 
ИНСТИТУцИИТЕ НА НАцИОНАлНО НИВО

УСТОйчИВО  И ЕФЕКТИВНО 
МЕжДУИНСТИТУцИОНАлНО СъТРУДНИчЕСТВО 
НА ЕВРОПЕйСКО И МЕжДУНАРОДНО НИВО

ПРЕДПРИЕМАНЕ НА МЕРКИ ЗА 
ПОПУляРИЗИРАНЕ НА ЕФЕКТА ОТ ОТНЕМАНЕ 
НА НЕЗАКОННОТО ИлИ ПРЕСТъПНО 
ИМУщЕСТВО, ОРИЕНТИРАНИ КъМ 
ОБщЕСТВОТО И ОСИгУРяВАНЕ НА ПРЕВЕНцИя



“ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО 
ИМУЩЕСТВО В ЕВРОПА – ПОВИШАВАНЕ 
НА ПОЧТЕНОСТТА, ПРОЗРАЧНОСТТА, 
ОТЧЕТНОСТТА И ЕФЕКТИВНОСТТА”

ПРОЕКТ НА TRANSPARENCY INTERNATIONAL 
БЪЛГАРИЯ, ИТАЛИЯ И РУМЪНИЯ

Проектът „Отнемане на незаконно придобито имущество 
в Европа – повишаване на почтеността, прозрачността, 
отчетността и ефективността” е 24-месечна инициатива 
на три национални представителства на международната 
коалиция за борба с корупция Transparency International. 
Инициативата се осъществява с финансовата подкрепа 
на „Програма за превенция и борба с престъпността” на 
генерална дирекция „Вътрешни работи” на Европейската 
комисия.

целта на проекта е да допринесе за повишаване на 
ефективността, отчетността и прозрачността на политиките 
и практиките за отнемане на имущество в Европа и да 
предложи модели на по-ефективно сътрудничеството между 
компетентните органи в страните от Европейския съюз.

ДЕЙНОСТИ

 � Анализ на националното, европейското и 
международното законодателство за отнемане 
на незаконно придобито имущество, както и на 
съществуващите практики по неговото прилагане.
 � Публикация и представяне на анализа на правната 

рамка и практиките по прилагането й в България, 
Италия и Румъния.
 � Независимо гражданско наблюдение на дейността  

на органите по отнемане на имущество: мониторингът 
се провежда  едновременно в трите държави-партньори 
по проекта по обща методология и индикатори за 
оценка.
 � Национални кръгли маси с участието на 

представители на институциите с компетенции в 
областта на отнемането на незаконно придобито 
имущество.
 � Публикация и представяне пред Европейската 

комисия и депутати от Европейския парламент на 
сравнителен доклад относно практиките по прилагането 
на процедурата по отнемане на незаконно имущество в 
Европа.
 � Публикация на Policy Paper. Документът ще представи 

основните констатации и препоръки направени в 
резултат на проведеното наблюдение.
 � Международна конференция с участието на водещи 

европейски експерти в областта на отнемането на 
незаконно придобито имущество. На конференцията ще 
бъдат представени резултатите от проекта, както и ще 
бъдат обсъдени възможностите за усъвършенстването 
на общоевропейската правна и институционална рамка 
в тази област.

Подписване на споразумение за сътрудничество между Асоциация 
“Прозрачност без граници” и Комисия за отнемане на незаконно 
придобито имущество

Представяне на правния анализ в Италия

Представяне на правния анализ в България

Публикации
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