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     Общата стойност на     обезпеченото от Комисията
  имущество през 2015     година е повече от 613 млн. лв.

Пламен Георгиев, 
председател на 
Комисията за отнемане 
на незаконно придобито 
имущество:

Ренета Николова

Г-н Георгиев, как ще 
определите изминалата 
година от гледна точка 
на постигнатите от Ко-
мисията резултати?

От гледна точка на 
постигнатите от Коми-
сията резултати мисля, 
че беше една добра годи-
на. Основната й характе-
ристика беше знаковият 
случай с проверката на 
имуществото на Цветан 
Василев и членовете на 
неговото семейство, а 
също така и свързаните 
с тях фирми. Касае се за 
повече от 600 млн. лв. ре-
ално обезпечено имуще-
ство. Това е абсолютен 
прецедент в историята на 
Комисията, а и на сходни 
органи като нашия в цяла 
Европа. Мисля, че само 
в Италия има по-голямо 
обезпечение на имуще-
ство във връзка със случай 
с мафията. През измина-
лата година приключихме 
още 43 случая освен този, 
по които сме наложили 
обезпечителни мерки. Об-
щата стойност е повече 
от 613 млн. лв. На фона на 
2014 г. имаме ръст в броя 
на обезпечените случаи. 
Тогава са били 31 случая, а 
сумата е била 14 млн. лв. 

През 2015 г. сме внесли 
и повече искове – има об-
разувани 36 производства 
по искане на Комисията за 
отнемане на имущество 
на обща стойност над 
30 млн. лв., докато през 
2014 г. Комисията е внесла 
23 случая на обща стой-
ност 25 млн. лв. Отнето-
то имущество през ми-
налата година е на обща 
стойност 6 778 000 лв., 
което е по-малко от отне-
тото през 2014 г. - тога-
ва то е било на стойност 
малко повече от 13 млн. 
лв. Но реално съдебните 
решения, които са в полза 
на Комисията, са повече. 
Имаме 35 съдебни реше-
ния за отнемане на имуще-
ство през 2015 г. на фона 
на 28 през 2014 г. 

Има малък спад в от-
нетото имущество, но 
сами разбирате, че това 
не зависи от нас, а от 
това дали проверяваното 
лице има имущество или 
не. Увеличават се осъди-
телните присъди в полза 
на Комисията. Вече имаме 
влязла в сила присъда по 
новия закон, която лицето 
не е обжалвало. Тя не е за 
голяма сума, но като факт 
е добре, защото имаше 
съмнения как ще сработи 
новият закон. Имаме и 

други осъдителни присъди, 
които са на първа инстан-
ция. Аз мисля, че във всяко 
едно отношение резулта-
тите през 2015 г. са поло-
жителни и показват, че от 
година на година повиша-
ваме своята активност. 
Реално за последните 3 
години имаме 33 млн. лв. 
като отнето имущество. 
Това е доста сериозна ци-
фра, която говори за добре 
свършена работа.

Бихте ли обяснли как-
во промени новият закон 
в механизма, по който ра-
боти Комисията?

Комисията работи 
по два закона. В края на 
2012 г. влезе в сила новият 
Закон за отнемане в полза 
на държавата на незакон-
но придобито имущество. 
Ние имахме много случаи, 
образувани по стария за-
кон, по които продължава-
ме да работим. Основна-
та разлика е, че по стария 
закон се изискваше влязла 
в сила присъда по наказа-
телния закон. Тоест, също 
както по новия закон за-
почвахме проверка и нала-
гахме обезпечение, само 
ако на едно лице му е пов-
дигнато обвинение за пре-
стъпление, но по стария 
закон, за да се внесе иск за 
отнемане, трябваше да се 
изчака да влезе в сила при-
съдата по наказателното 
производство. А това, как-
то знаете, понякога отне-
ма години и през цялото 
време имуществото стои 
обезпечено. Ако пък лице-
то бъде оправдано от съда 
- вдигаме обезпечителни-
те мерки. Понякога всичко 
това води до голяма вреда 
за лицата. 

С оглед на това законо-
дателят прецени и въведе 
в България така нарече-
ната гражданска конфис-
кация, която е вън и неза-
висима от наказателното 
производство. Когато на 
едно лице бъде повдигнато 
обвинение по изчерпате-
лен брой посочени тексто-
ве в закона – пране на пари, 
данъчни престъпления и 
други – тогава Прокурату-
рата ни уведомява. Но ние 
вече не чакаме наказател-
ното производство да при-
ключи, а абсолютно неза-
висимо започват нашите 
действия. Дори лицето да 
бъде оправдано, приема се, 
че нашето производство 
е срещу имуществото му. 
Сами знаете, че понякога 
в наказателното произ-
водство не може да бъде 
доказано престъпление, не 
защото не е извършено, а 

защото няма годни дока-
зателства. Затова при 
гражданската конфиска-
ция производството про-
тича само срещу имуще-
ството на лицето. Ако то 
не може да докаже откъде 
има повече от 250 хил. лв., 
които са без законен про-
изход за 10-годишен пе-
риод, тогава се образува 
производство и се внася в 
съда иск за отнемане. 

Споменахте КТБ, Цве-
тан Василев и неговото 
запорирано имущество. 
То ще помогне ли за обез-
щетяване на множество-
то кредитори?

Това означава, че сме 
установили, че това иму-
щество е придобито по 
незаконен начин и ще бъде 
отнето в полза на дър-
жавата, ако съдът уважи 
нашият иск. Сами знае-

те, че след изплащането 
на гарантираните вло-
гове, държавата стана 
най-големият кредитор и 
ако се стигне до успешно 
отнемане от Комисията, 
имуществото ще стане 
собственост на държава-
та. Тоест частично тя ще 
бъде компенсирана за ще-
тите, които понесе. 

Това производство 
върви по реда на граж-
данската конфискация, 
за която разказахте?

Да, и крайният срок за 
внасяне в съда на иск за 
отнемане е 28 февруари.

След промените зако-
нодателството в сфера-
та достатъчно ефектив-
но ли е и къде виждате 
недостатъци, които пре-
чат на работата Ви?

След повече от три го-

дини приложение на новия 
закон действително кон-
статирахме, че има про-
пуски. Предложили сме про-
мени, част от които мога 
да спомена, още повече че 
те са в унисон с препоръ-
ките на ЕК. Не искахме да 
избързваме с направени-
те предложения, защото 
аз съм противник на това 
постоянно да се изменят 
законите, а и не трябва да 
се работи на парче. Зато-
ва след 3 години бяха раз-
работени промени, които 
са внесени в НС и минаха 
на първо четене през прав-
ната и икономическата ко-
мисия. 

Най-ключовите от тях 
са за намаляване на пра-
га на несъответствие 
от 250 000 на 120 000 лв. 
Тази цифра сме я постиг-
нали, съобразявайки се с 
това, че около 12 000 лв. 

на година са разходите на 
едно семейство, и пред-
вид това, че в България 
има по-сериозни обвърза-
ности между родители и 
деца и се дават средства, 
без да се сключват дого-
вори, казваме, че тези 12 
хил. лв. няма да ги тър-
сим. Тоест за 10 години 
получаваме тази сума от 
120 000. От там нататък 
всички пари, които са над 
тази сума, е редно да бъ-
дат доказвани. За пример 
- в Англия сумата е 10 000 
паунда. Но както казах, в 
България обстановката 
е по-различна. Също по 
идея на ЕК предлагаме да 
се върне обърнатата те-
жест на доказване, но ис-
кам да направя едно важно 
допълнение, че ние искаме 
тя да бъде върната само 
тогава, когато лицето не 
подаде декларация пред 

Имаме около 40 случая срещу обществено интересни лица, 
сред които магистрати и общински служители
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нас. Какъв е смисълът на 
това? Ние провеждаме 
производство, без лицето 
да участва в него. Съби-
раме много документация 
от различни институции. 
В един момент лицето 
трябва да дойде при нас и 
да ни каже за източници на 
доходи, за които няма как 
да знаем и няма как да про-
верим. Затова нека прове-
ряваният да дойде при нас 
и да подаде декларация, по-
сочвайки, че има тези до-
ходи от този източник, за 
да може да проверим дали 
това отговаря на реалнос-
тта. 

Ние казваме, че ако ли-
цето не го направи пред 
нас, тогава нека наказа-
телната тежест да лежи 
върху него пред съда. За-
щото ако има реални до-
ходи и декларация пред 
КОНПИ, няма да се стига 
до наказателно производ-
ство. Това е и нашата 
идея – да стимулираме 
лицата да подават декла-
рации, за да не се стига 
до съд. А ако тези лица 
не бъдат стимулирани с 
негативни за тях последи-
ци, те просто няма да го 
правят. 

Разбира се, има и доста 
други проблеми, с които се 
сблъскваме в практиката. 
Например искаме да има-
ме достъп до застрахова-
телна информация, която 
понякога ни се отказва. А 
една изплатена застра-
ховка е законен доход и 
достъпът до тази инфор-
мация е в полза на лицето. 
Считаме, че трябва да има 
и промени по отношение 
на давността. Какво оз-
начава това? Давността 
в гражданското производ-
ство е 10 години. Наша-
та проверка продължава 
една година, като може 
да бъде удължена с още 6 
месеца. През този период 
давността продължава да 
тече, т.е. ако имотите 
са придобити в началото 
на производството, след 
година и половина вече се 
покриват с тази давност. 

Ние правим разумното 
предложение давността 
да спира да тече не кога-
то делото влиза в съда, а 
когато започва проверка-
та, за да може ефективно 
да отнемаме през този 
10-годишен период, иначе 
на практика се получава, 
че периодът е свит до 8 
години и половина. 

Има и още много други 
дребни проблеми, които 
сме констатирали. Пред-
ложили сме на законодате-
ля промени по всички тях. 
Радостното е, че те вече 
минаха на първо четене в 
правната комисия и в ико-
номическата комисия. Те 
бяха положително възпри-
ети и депутатите посо-

чиха, че законът трябва да 
се измени. Факт е, че сме 
на правилния път, защото 
една от препоръките на 
ЕК е да се направят про-
мени в нашия закон.

Кога ги виждате във 
времето?

За съжаление това не 
зависи от нас, а от пре-
ценката на народните 
представители. Аз бях и 
в двете комисии в НС, за-
щитавайки нашите идеи. 
Те ги приеха. Остава да се 
внесат за гласуване в пле-
нарната зала, но кога ще 
стане, не мога да кажа.

Как оценявате съ-
трудничеството си с 
другите институции?

За нас ключово е съ-
трудничеството с Проку-
ратурата. То е важно от 
гледна точка на това, че 
по сега действащия закон 
ние не можем да снемаме 
обяснения от лица и да из-
вършваме претърсвания и 
изземвания. Сами разбира-
те, че при този глобален 
свят много често се ка-
сае за фирми, които са на 
подставени лица, но ние не 
можем да го докажем чрез 
проверка на документи. 
Единственият източник 
на доказателства би бил 
снемането на сведения, за 
което нямаме позволение 
от закона. Това е също 
предложение за бъдеща 
промяна. От тази глед-
на точка е много важно 
сътрудничеството ни с 
Прокуратурата, защото 
можем да ползваме тех-
ните разпити и събрани 
доказателства. 

За 2015 г. имаме повече 
от 25 съвместни специа-
лизирани екипи и работим 
в симбиоза. Ние ползваме 
доказателствата им, а 
те нашата експертиза. В 
никоя друга държавна ин-
ституция няма експерти 
като нашите, които да се 
занимават с установяване 
на несъответствие. За-
това ние си помагаме из-
ключително много по дела 
за пране на пари, данъчни 
престъпления и други. 

Отделно от това си 
сътрудничим много добре 
и с другите институции. 
Например ДАНС много ни 
помогнаха при случая на 
Цветан Василев. Предос-
тавиха ни информация. 
Това е един знаков пример, 
при който, ако го нямаше 
сътрудничеството, няма-
ше как да се получи този 
резултат. 

Това е и първият слу-
чай на Комисията, за кой-
то бяха наложени ограни-
чителни мерки в чужбина, 
и то в Швейцария. Там 
беше обезпечен имот за 
десетки милиона лева. А 
швейцарски съд да признае 

решение на български е 
изключително трудно. Той 
уважи обезпечение не само 
върху този имот, а и вър-
ху 4 банкови сметки там. 
Това е прецедент. Ако ня-
махме сътрудничеството 
с другите институции, ня-
маше да може да докажем 
нищо. 

Подготвя се отделен 
закон за борба с корупци-
ята, както и създаване 
на специализиран орган - 
бюро. Това ще се отрази 
ли на дейността Ви и ако 
да, как?

Това ще се отрази на 
дейността ни. Ние сле-
дим този закон, защото 
той ще има пряка връзка 
с Комисията. Реално по-
гледнато, ние сме един от 
основните органи за бор-
ба с корупцията, защото 
всяко едно лице, което е 
извършило престъпление, 
знае, че рано или късно 
имуществото му подлежи 
на проверка и евентуално 
отнемане от Комисията. 
Цели се създаване на един 
централен орган за борба 
с корупцията. Връзката на 
Комисията с този орган е 
много пряка, защото след 
като той установи ня-
какво несъответствие в 
доходите при съответно 
лице, ще може да уведо-
мява Комисията. Създава 
се още един орган, освен 
Прокуратурата, който ще 
ни изпраща уведомления, 
по които ние да работим. 
Това е една непрекъсва-
ема верига. Първо е ор-
ганът, който установява 
нарушението, после идва 
Комисията, която внася 
иск за отнемане. Така че 
аз приветствам създаве-
нето на единен орган за 

борба с корупцията. Това 
е предвидено в закона и 
аз мисля, че е правилният 
път и стратегия.

Какви са другите при-
оритети за 2016 г. пред 
Комисията?

Основен приоритет е 
приключването на случая 
с Цветан Василев. Имаме 
краен срок за внасяне в 
съда на иск за отнемане - 
28 февруари. Това е казус, 
който няма аналог в цяла 
Европа. 

Разбира се, много ва-
жно за нас е да подобрим 
електронния обмен на 
информация. В момента 
Комисията е може би ор-
ганът, който има най-раз-
ширен достъп до всички 
бази данни. Това са ГРАО, 
НАП, НОИ. Ние сме един-
ствената институция, 
която има споразумение с 
Централния регистър за 
особени залози, като има-
ме достъп и до тяхната 
база данни. Хартиеният 
обмен е почти елиминиран, 
работим с електронни до-
кументи, но това постоян-
но стои като приоритет 
за нас. 

Вече имаме сключени 
две споразумения с част-
ни банки, което беше се-
риозен пробив. Радвам се, 
че тези институции имат 
доверие в нас. Приоритет 
е сключване на споразуме-
ния и с останалите банки. 

Искаме да разширим 
работата си с Прокура-
турата и съвместните 
ни екипи. Имаме сключено 
споразумение с главния 
прокурор за създаването 
на общи екипи по всички 
дела за пране на пари и 
по много дела за данъчни 
престъпления. Създадохме 

през изминалата година 
регистър на обезпечените 
от Комисията имущества. 
От НАП, ДАНС, частните 
съдебни изпълнители и МП 
искат да имат достъп до 
него, за да могат да полз-
ват информацията за иму-
щество, което е обезпече-
но от Комисията. 

Тази година завършва и 
проектът „Сиена“. Това е 
много голям проект, който 
беше работен няколко го-
дини. Представлява инфор-
мационна мрежа, съдържа-
ща данни на Европол, на 
държави – членки на ЕС, и 
такива, които не са члено-
ве на Съюза. Има огромен 
масив от информация и 
досега Комисията нямаше 
пряк достъп до нея. Вече 
ще имаме на разположение 
тук, при нас, компютър, от 
който определени служи-
тели ще черпят от тази 
класифицирана информа-
ция. Моето виждане е, че 
международното сътруд-
ничество е много важно, 
защото в този глобален 
свят никой не си държи не-
законните активи в дър-
жавата, в която живее. 

Приоритизирали сме 
работата по случаите, по 
които имаме реално иму-
щество на висока стой-
ност – т.е. над 2 млн. лв. 
Обобщили сме информа-
цията. Предстои анализ и 
приоритетно внасяне на 
случаите в съда. Работа-
та на Комисията е важна, 
но трябва да е видима и 
където има незаконно иму-
щество, то трябва да се 
отнема. 

Имаме около 40 случая 
срещу т.нар. обществе-
но интересни лица, сред 
които магистрати и об-
щински служители. Те са 

взети на специален отчет 
в Комисията и тяхното 
приключване в рамките на 
тази година е приоритет. 

Не на последно място 
са обученията. Комисия-
та е включена в плана за 
изпълнение на мерките 
по Механизма за сътруд-
ничество и оценка от 
ЕС. Една от тези мерки е 
провеждане на обучение в 
Националния институт по 
правосъдие. За първи път 
в този институт ще има 
програма за инспектори 
от Комисията, защото 
реално това, което се ра-
боти в нея от юристи и 
икономисти, не се учи ни-
къде. За мен беше изключи-
телно важно да се преборя 
за това обучение. 

Отделно върви проект 
по Норвежкия финансов 
механизъм, по който са 
предвидени 14 обучителни 
семинара. Също така ще 
наблегнем на западните 
езици, защото установих, 
че много малко служите-
ли в КОНПИ владеят чужд 
език. Това нещо трябва да 
се промени, тъй като мно-
го често документите, 
които идват от чуждес-
транни служби, включи-
тело и за получени доходи 
в чужбина, трябва да се 
разглеждат на момента 
в оригинал, за да се ус-
кори анализът на имуще-
ството на проверяваното 
лице и да се предотврати 
опасността то да се раз-
пореди с него. Това са при-
оритетите. Не са малко, 
но са изпълними и сме ги 
поставили. Ще си гоним 
задачите, както сме го 
правили през последните 
три години. Мисля, че на-
шата роля става все по-
видима.

Снимка Денис Бучел


