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ПРОЕКТ „РЕФОРМИРАНЕ НА ПРОВЕРКИТЕ ЗА ПОЧТЕНОСТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ 

В КПКОНПИ“ 

 

Финансиране: Инструмент за техническа подкрепа за периода 2021-2027 г. 

Бенефициент: Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество (КПКОНПИ) 

Партньори: Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), 

Европейска комисия, Генерална дирекция „Подкрепа на структурните реформи“ 

Бюджет на проекта: 300 000 EUR 

Продължителност: 18 месеца  

Кратко описание на проекта: 

Общата цел на проекта е да допринесе за по-ефективна борба срещу корупцията в 

България, чрез възстановяване на доверието в Комисията за противодействие на корупцията и 

за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) чрез подобрена система за 

проверка на почтеността в рамките на Комисията. Очакваният резултат от изпълнението на 

проекта е свързан с укрепена система за почтеност в КПКОНПИ чрез реформа на рамката за 

проверка на почтеността на служителите. 

В рамките на проекта е предвидено разработването на нови правила за провеждане на 

проверките за почтеност на служителите в КПКОНПИ, включително разработването на 

отделни правила и процедури за служителите в специализираната дирекция „Противодействие 

на корупцията“, както и актуализиране на Етичния кодекс на КПКОНПИ.  

Проектните дейности предвиждат на първо място извършване на независима 

оценка/анализ на действащата система за проверка на почтеността на служителите, прилагана в 

Комисията, с предложения за прилагане на добри практики от ЕС, използвани в службите за 

сигурност и обществен ред. На базата на анализа, ще бъдат разработени нови процедури за 

проверка на почтеността на служителите в КПКОНПИ с отделна процедура за дирекция 

„Противодействие на корупцията“, както и с необходимите критерии за подбор на 

проверяващите екипи, инструментариум, методология. Предвижда се и разработване на 

изменения и допълнения на Етичния кодекс на КПКОНПИ в съответствие с новите правила, 

както и с международните стандарти и добри практики. Съвместно с ОИСР ще бъдат 

разработени материали за изграждане на капацитет в подкрепа на прилагането на 

предложената система за проверка на почтеността и ще бъдат осъществени обучителни сесии 

за прилагане на новите правила за проверка на почтеността. 

Реализирането на проекта е насочено не само съм проверките за почтеност в самата 

Комисия. По-далечната цел е, на основата на въведените нови системи и процедури за 

проверка, да бъде упражнено правомощието по чл. 32 от ЗПКОНПИ за разработване на 

предложение за прилагане на цялостна система за проверка на почтеност за всички държавни 

служители. 

Ключови дейности: 

1. Доклад за направен преглед на настоящата система за проверка на почтеността и на 

Етичния кодекс на КПКОНПИ. Докладът ще включва анализ на настоящата система за 

проверка на почтеността на служителите в КПКОНПИ и препоръки за подобряване на 

системата за проверка на почтеността на служителите. Докладът също така ще включва анализ 

и препоръки за подобряване на Етичния кодекс, включително механизми за неговото 

прилагане, базирани на национални приоритети, международни препоръки, стандарти и добри 

практики. 
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2. Разработени нови правила за извършване на проверки за почтеност за служителите 

на КПКОНПИ, както и отделни такива за служителите от специализираната дирекция 

„Противодействие на корупцията“, включително ревизирани процедури, контролни списъци и 

методологии, в съответствие с препоръките. 

3. Разработени изменения на Етичния кодекс на КПКОНПИ в съответствие с 

препоръките, новите правила и международните стандарти и добри практики. 

4. Изготвени материали за изграждане на капацитет в подкрепа на прилагането на 

предложената система за проверка на почтеността и Етичния кодекс. Те ще се състоят от два 

комплекта ръководства/наръчници за предоставяне на насоки на служителите на КПКОНПИ 

при прилагането на системата за проверка на почтеността, както и Етичния кодекс, чрез 

представени практически казуси и примери. 

5. Провеждане на обучителни сесии в подкрепа на прилагането на предложената 

система за проверка на почтеността и предложените изменения на Етичния кодекс, в рамките 

на КПКОНПИ. 

 


