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 Отнемането на незаконно придобито имущество е 
отговорност на държавата пред нейните граждани в 
името на справедливостта. 

 Минималните общи европейски стандарти за процеса 
на конфискация/отнемане на незаконно придобито 
имущество ангажира в еднаква степен както 
отстояването на публичния интерес, така и гаранциите 
за защита на основните права на човека

 Основните категории на анализа са: почтеност и 
ефективност. Почтеността включва: откритост, 
отчетност и прозрачност на процеса. Ефективността, на 
свой ред се определя чрез: независимост и 
институционална самостоятелност; устойчивост и 
институционално партньорство.



 Двете категории на оценката – почтеност и 
ефективност, взаимно се предполагат и допълват.

 В процеса на отнемане на незаконно придобито 
имущество, повече отколкото в много други сфери, 
ефективността не може да бъде постигната без 
спазването на изискванията за откритост, публична 
отчетност и прозрачност.

 По същия начин, спазването на тези критерии 
предполага наличието на необходимата степен на 
ефективност, изразяваща се в институционална 
самостоятелност, коопериране и устойчивост на 
институционалните субекти.



 В идеалния случай, институциите ангажирани в 
процеса на идентифициране, отнемане и управление 
на отнетото имущество би трябвало да спазват 
еднакво високи стандарти, както по отношение на 
почтеността, така и на ефективността.

 Ключово значение в това отношение има капацитета
на институциите и характеристиките на социалния
контекст. Независимо от различните модели на
отнемане на незаконно придобито имущество, които
се прилагат в Европейския съюз, общата правна рамка,
високите стандарти и изисквания към публичните
институции и активното гражданско общество,
определят стремежа към постигане на динамично
равновесие между изискванията за почтеност и
ефективност във всички фази на процеса.



 Постигането на високи стандарти на почтеност в 
дейността на публичните институции е още по-важно, 
когато в обществените нагласи съществува 
задълбочаващо се усещане за липса на 
справедливост, а доверието в публичните институции 
е на ниско равнище. Доколкото отнемането на 
незаконно придобито имущество е една от най-
ефективните форми за възстановяване на 
справедливостта и противодействие на 
организираната престъпност, високата обществена 
подкрепа има ключово значение. На свой ред, 
общественото доверие може да бъде постигнато 
само чрез осигуряването на откритост, отчетност и 
прозрачност в дейността на институциите.





 Наличие на национални институции за 
конфискация/отнемане на незаконно придобито 
имущество и активи, които са автономни, независими 
и специализирани;

 Институции, притежаващи необходимата 
компетентност за издирване, установяване, 
запориране и отнемане на незаконно придобито 
имущество;

 Институции, притежаващи необходимия капацитет
за планиране, управление, оценка и корекции в 
реализирането на дейността си.



 Наличие на законови гаранции за спазването на 
принципите на прозрачност, публичност, почтеност и 
отчетност на институциите, ангажирани с 
конфискацията/отнемането на незаконно придобито 
имущество, както и на процедурите за неговото 
осъществяване.



 Наличие на ефективни механизми за осъществяване 
на контрол върху дейността на институциите и 
законосъобразността на процедурите, прилагани в 
хода на конфискацията/отнемането на незаконно 
придобито имущество и активи.



 Независимо от различните подходи при 
осъществяването на дейността по 
конфискация/отнемане на незаконно придобито 
имущество – при наказателен или граждански 
процес, то трябва да се извършва само след влизане 
в сила на окончателно съдебно решение.



 Наличие на адекватни и ефективни механизми за 
управление на запорираното и отнето имущество, с 
оглед на възможностите за пълноценното му 
използване в полза на публичния интерес.



 Наличие на цялостна политика за повишаване на 
публичността на процеса и информираността на 
обществото, чрез инструменти като: публичен 
регистър на конфискуваното/отнетото имущество; 
поставяне на видими знаци, които определят 
характера му; наличие на системни и последователни 
усилия за повишаване на информираността и 
общественото доверие в процеса и институциите, 
ангажирани в него.



 Наличие на съвместни и последователни усилия за 
установяване на високи между-институционални и 
международни стандарти в рамките на Европейския 
съюз, както и в отношенията с трети страни.

 Тази тема би могла да намери място, както в 
преговорите за сътрудничество и насърчаване на 
взаимните инвестиции със САЩ, така и в процеса на 
цялостно международно сътрудничество за развитие в 
Европейската година на развитието – 2015.
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 Неравномерното развитие на  институционалната 
среда в трите модела, очертава насоките, в които би 
могъл да бъде постигнат напредък при изработването 
на евентуална обща европейска регулация. Различният 
характер и компетенции на институциите, ангажирани 
с организирането и реализацията на процеса на 
отнемане на незаконно придобито имущество, поставя 
на преден план въпросът за ефективната координация 
на техните усилия. Във всеки един от трите модела, 
координацията между институциите в хода на целия 
процес, продължава да има критично значение по 
отношение на постигнатите резултати.



 Резултатите от сравнителния анализ показват, че в 
практиката на трите страни съществуват критични 
елементи, които оказват влияние върху хода на целия 
процес.

 В българския модел, това е оценката на имуществото, 
която трябва да определи дали то би трябвало да 
бъде обект на установяване и отнемане или не. При 
румънския и италианския модел, този проблем се 
решава в рамките на съдебния процес, но както и при 
българския, открит остава въпросът за постигането 
на по-висока степен на стандартизация на 
методологията, по която се правят оценките на 
имуществото.



 Необходимо е европейските институции и 
професионалните общности в сферата на 
счетоводството и контрола, както и оценката на 
недвижимо имущество и други активи, да постигнат 
обща, препоръчителна норма за определяне на 
стойността на имущество, което е обект на 
разследване за законосъобразност.

 Формулирането на общи европейски методологични 
стандарти при оценката на имущество, би могло да 
подпомогне осъществяването на ефективно 
сътрудничество между оторизираните институции в 
страни-членки на Европейския съюз при установяване 
и предприемане на съответни законови мерки срещу 
незаконно придобито имущество.




	Slide Number 1
	Идеален модел�Минимални общи стандарти 
	Минимални общи стандарти
	Минимални общи стандарти (II)
	Минимални общи стандарти (III)
	Slide Number 6
	Първи стълб:�Национални институции 
	Втори стълб: �Законови гаранции
	Трети стълб: �Механизми за контрол
	Четвърти стълб: �Отнемане само след съдебно решение
	Пети стълб: �Eфективно управление на отнетото имущество
	Шести стълб:�Информираност и публичност
	Седми стълб: �Общи стандарти за европейско сътрудничество
	Slide Number 14
	Заключения
	Заключения (II)
	Заключения (III)
	Slide Number 18

