
Анализ на националното и местното законодателство  

в областта на отчетност и интегритет на местната власт 

РЕЗЮМЕ 

 

1. Превенция на конфликт на интереси в местната власт 

Дейностите по установяване и превенция на конфликт на интереси и несъвместимост в 

местната власт се регулират пряко от два основни нормативни акта в областта – Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество 

(ЗПКОНПИ) и Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА). 

През 2018 г. с влизането в сила на ЗПКОНПИ бе създаден нов независим и постоянно 

действащ антикорупционен орган – Комисията за противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ). Тя се състои от петима членове, 

избирани от Народното събрание с обикновено мнозинство. Важно е да се отбележи, че 

разследващите правомощия на органите на държавна власт не се отнемат от Комисията. 

Последната единствено подпомага разследващите органи и прокуратурата при 

осъществяване на техните функции. Една от основните сфери на дейност, в които 

функционира този орган, е свързана с установяването на конфликт на интереси на лица, 

заемащи висши публични длъжности.  

Законът определя конфликта на интереси като състояние, при което лице, заемащо висша 

публична длъжност, има частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и 

обективното изпълнение на правомощията или задълженията му по служба (чл.52 

ЗПКОНПИ). Като „частен“ по смисъла на този закон се определя интересът, водещ до облага 

от материален или нематериален характер за лицето на висша публична длъжност. 

Конфликтът на интереси е неразривно свързан с корупцията и представлява елемент от нея. 

Той може да е индикация за осъществено престъпно поведение, но наличието му не 

съставлява престъпление, а административно нарушение. От друга страна, корупция е 

налице, когато в резултат на заеманата висша публична длъжност лицето извършва 

конкретни престъпни действия – злоупотребява с власт, нарушава или не изпълнява 

служебни задължения с цел пряко или косвено извличане на неследваща се облага.  

В тази връзка следва да изясним и понятието „свързани лица“. Това са физически и 

юридически лица, намиращи се в определена връзка с лицето, изпълняващо публична 

длъжност. Тази връзка може да бъде както лична, така и икономическа – хипотезите са 

изрично изброени в §1, т.15 от Допълнителните разпоредби на ЗПКОНПИ. В практиката 

наличието на свързани лица самó по себе си не представлява конфликт на интереси, но 

създава риск от възникване на подобен конфликт в случаите, в които лицето реално и 

фактически упражнява свои правомощия в частен интерес. Налице е разминаване между 

законовата формулировка (потенциална възможност за повлияване) и практиката по 



прилагане (лицето реално да е осъществило правомощия в частен интерес). Това често води 

до невъзможност за установяване конфликт на интереси.  

В някои случаи обаче установяването на такъв конфликт е обвързано с конкретно 

поведение, посочено в законовите разпоредби. Въведени са изрични забрани за лицата, 

заемащи висши публични длъжности, като тяхното нарушаване при всички случаи 

индикира конфликт на интереси и води до налагане на санкции. Например, лицето няма 

право да представлява държавата или общината в случаите, когато има частен интерес от 

вземането на дадено решение; забранено му е да сключва договори или да извършва други 

дейности  в частен интерес при изпълнение на правомощията или задълженията си по 

служба, и др. 

За да се предотврати конфликт на интереси, лицето, заемащо висша публична длъжност, 

следва да си направи самоотвод от изпълнението на конкретно правомощие или задължение 

по служба, когато са замесени негови частни интереси. Освен това, когато на заседание на 

колективен държавен орган или на орган на местното самоуправление се обсъжда и решава 

въпрос, по който негов член е обявил частен интерес, последният не може да участва в 

обсъждането и да гласува. А ако органът по избора или назначаването е узнал за наличие на 

частен интерес, той е длъжен служебно да направи отвод на лицето, заемащо публичната 

длъжност.  

Последиците от установяването на конфликт на интереси са следните: 

- освобождаване от длъжност, освен когато в Конституцията е предвидено друго 

(конституционните органи или техни членове, ползващи специален имунитет, се 

освобождават по предвидения в Конституцията ред, като установеният конфликт на 

интереси не е самостоятелно основание за освобождаване); 

- възнаграждението, получено от правоотношението или деянието, породило 

конфликт на интереси, за периода, през който конфликтът на интереси е бил укрит, 

се отнема в полза на държавата или общината; 

- ако  в резултат на конфликт на интереси лице, заемащо висша публична длъжност, 

или свързано с него лице е получило материална облага, нейната равностойност се 

отнема в полза на държавата. 

Всеки, който разполага с данни за корупция или конфликт на интереси по отношение на 

лице, заемащо висша публична длъжност, има възможност да сигнализира Комисията. За 

сигнал се приемат и публикации в медиите, но анонимни сигнали не се разглеждат. 

Органите и служителите са длъжни да не разкриват самоличността на лицето, подало 

сигнала, както и да не разгласяват фактите и данните, които са им станали известни във 

връзка с подадения сигнал.  

Ако конфликтът на интереси е по отношение на магистрат, сигналът се подава до 

Инспектората към Висшия съдебен съвет. За останалите категории лица, заемащи публични 

длъжности, сигнали се подават до другите контролни органи - инспекторати по Закона за 

администрацията или комисии.  



В ЗМСМА изрично са предвидени случаите на несъвместимост по отношение на 

общинските съветници и кметове, както и отделни хипотези на конфликт на интереси. 

Компетентност за нейното установяване е предоставена на органа по избора или 

назначаването. При нарушаване на несъвместимостите и на другите забранителни 

разпоредби пълномощията на кметовете се прекратяват предсрочно.  

2. Етични кодекси и интегритет 

Освен разгледаните по-горе правила, предвидени в ЗМСМА и ЗПКОНПИ за гарантиране 

интегритета на органите на местната власт, допълнителни норми се въвеждат с редица 

етични кодекси, приети на местно ниво, както и с приетия на централно ниво през 2020 г. 

Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация. 

Етичните кодекси, приети на местно ниво в различните общини, регламентират и гарантират 

спазването на определени принципи от органите на местното самоуправление при 

осъществяване на техните правомощия. Тези принципи включват: 

- политическа и лична безпристрастност на общинските съветници; 

- законност при осъществяване правомощията на властническите органи на местно 

ниво; 

- публичност на решенията; 

- работа единствено в обществен интерес; 

- неукоримо поведение на общинските съветници в обществото; 

- етично поведение на съветниците в зала, и др.  

 

3. Прозрачност, отчетност и гражданско участие 

Прозрачността и отчетността в работата на институциите на местната власт са уредени както 

в ЗМСМА, така и в правилниците за организацията и дейността на съответния общински 

съвет. 

Принципът на откритост и прозрачност намира отражение в множество нормативни 

правила и изисквания. Като пример можем да посочим, че заседанията на Общинския съвет 

са по правило открити, като последният може само по изключение да вземе решение за 

провеждане на закрито заседание. На следващо място, кметът на общината внася отчет за 

изпълнението на решенията на Общото събрание два пъти годишно, представя пред Общото 

събрание програма за управление, изготвя и годишен отчет. Безспорен е фактът, че по-

голямата прозрачност в дейността на кмета и общинския съвет служи като гарант за 

спазване на нормативната рамка и за намаляване на злоупотребите. 

В правилниците за организацията и дейността на общинските съвети по места се предвиждат 

конкретни възможности за участие на гражданите и обществените организации в 

заседания на съвета, както и за предоставяне на техни писмени становища по въпроси, 

касаещи важни интереси. Тези възможности се уреждат на общинско ниво, като подходът, 

макар и не идентичен, във всички случаи е насочен към създаване на предпоставки за 

участие на гражданското общество в дейността на органите на местното самоуправление. 



Спазването на принципа за откритост и прозрачност изгражда доверие в институциите, 

създава възможност за реално обществено въздействие върху решенията на властническите 

органи, защитава интересите на отделните граждани по конкретни съществени за тях 

въпроси.  

 

4. Прозрачност и отчетност при управлението на общинската собственост и 

общинските предприятия  

Осемнадесет са нормативните актове (закони, наредби и правилници), съдържащи 

разпоредби във връзка с придобиването, управлението и разпореждането с общинско 

имущество, включително новоприетия Закон за публичните предприятия (ДВ бр.79 от 

08.10.2019 г.) и Правилник за прилагане на Закона за публичните предприятия (ДВ бр. 40 от 

05.05.20 г. ).  

Придобиването, управлението и разпореждането с имоти и вещи - общинска собственост се 

извършва под общото ръководство и контрол на общинските съвети, като за целта на 

общинско ниво следва да се приеме наредба, регламентираща реда за извършване на сделки 

с имоти – общинска собственост, както и конкретните правомощия на властническите 

органи в тази връзка. Наредбата се приема по ред, предвиден в ЗМСМА. Актовете на 

общинския съвет и на кмета за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - 

общинска собственост, подлежат на контрол и могат да бъдат оспорвани по реда на чл. 45 

от ЗМСМА, освен в случаите по Закона за концесиите. Кметът на общината трябва да 

определи подходящо помещение в сградата на общината, където да се съхраняват копия от 

тези актове от последните 10 години на хартиен носител, както и да осигури на гражданите 

достъп до тях.  

Общинският съвет трябва да приеме и Стратегия за управление на общинската собственост. 

Стратегията определя политиката за развитие на общинската собственост и стопанската 

дейност на общината и съдържа основните цели, принципи и приоритети за придобиване, 

управление и разпореждане с имотите - общинска собственост; основните характеристики 

на отделните видове имоти, които могат да се предоставят под наем или да бъдат предмет 

на разпореждане; нуждите на общината от нови имоти и способите за тяхното придобиване. 

По предложение на кмета и в изпълнение на стратегията общинският съвет трябва да приеме 

и План за действие за общинските концесии и годишна програма за управление и 

разпореждане с имотите - общинска собственост. 

Администрацията на общината трябва да създаде и поддържа публичен регистър за 

разпоредителни сделки с имоти – общинска собственост. В него се вписват данни за имотите 

според акта за собственост, по видове сделки, както и пазарната и данъчната оценка на 

имотите или вещните права, крайната цена на сделката, начинът на разпореждане, 

насрещната страна по сделката и други данни, определени от общинския съвет в наредбата 

за придобиването, управлението и разпореждането с имоти и вещи - общинска собственост. 

Разпореждането с имоти и вещи – общинска собственост се извършва чрез публичен търг 

или публично оповестен конкурс, освен ако в закон е предвидено друго.  



В изпълнение на ЗОС и ЗМСМА на интернет страницата на общината трябва да бъдат 

публикувани:  

- Наредба за придобиването, управлението и разпореждането с имоти и вещи – 

общинска собственост; 

- Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване 

под наем в общинските жилища; 

- Наредба за търговските дружества с общинско участие; 

- Стратегия за управление на общинската собственост; 

- План за действие за общинските концесии; 

- Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост; 

- Регистър за разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост. 

Анализ на практиките в 16 избрани общини на територията на Република България показва, 

че от гореизброените актове най-подценяван е планът за действие на общинските концесии, 

като такъв е публично достъпен в само две от тях.   

Всяка община разполага с определена свобода при формулирането на нормативните актове, 

които е необходимо да приеме в тази област, но при всички положения те следва да са 

съобразени с изискванията на  законите, които имат действие за цялата територия на 

страната.  

Общинските предприятия са специализирани звена на общината за изпълнение на местни 

дейности и услуги, финансирани от общинския бюджет. Те трябва да публикуват финансова 

и нефинансова информация за предприятието в съответствие с разпоредбите на Закона за 

публичните предприятия и правилника за неговото прилагане, какъвто все още не е приет и 

се намира в процедура на обществено обсъждане. Законът изисква създаването на органи за 

управление и контрол на публичните предприятия, чиито членове следва да са с 

разнообразна квалификация и професионален опит. Целта е да се осигури максимална 

прозрачност и отчетност при осъществяване дейността на публичните предприятия.  

Органите на местното самоуправление определят и числеността и състава на съветите на 

директорите и надзорните съвети в общинските публични предприятия, както и броя на 

независимите членове в тях. Управлението и контролът на общинските публични 

предприятия се възлагат с договори, сключени между всеки член на органа за управление и 

контрол на предприятието и органа, упражняващ правата на общината.  

Принципът за публичност и прозрачност намира приложение и в сферата на публичните 

предприятия. Формираните политики за участие на общината в публичното предприятие 

трябва да се оповестяват на интернет страницата на общината и да съдържат обосновката на 

собствеността на общините в публичните предприятия, целите, които общината си поставя, 

ролята на общината в ръководенето на публичните предприятия, показателите за 

изпълнението на политиката. На интернет страницата на общината ежегодно до 31 октомври 

общината трябва да публикува годишен обобщен доклад за резултатите на общинските 

предприятия.  



Решенията за създаване, преобразуване и закриване на  общински предприятия, както и тези 

за приемане на правилник на общински предприятия, са публикувани и достъпни във всички 

16 изследвани общини. За сметка на това се наблюдават пропуски при публикуването на 

останалите документи, свързани с общинските предприятия, до които би следвало да има 

публичен достъп.  


