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Предговор

Девет години в България действа Законът за предот вра тя-
ване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ).1 

Предвиденият в него режим засяга всяко от десетките хиляди 
лица, заемащи публична длъжност в България.

През годините от 2009 г. ЗПУКИ се наложи като действаща 
система от норми и важен фактор за ограничаване на злоупо-
требите с власт в държавния апарат. Законът и приложението 
му намериха своето място сред инструментариума на държа-
вата за ограничаване и спиране на корупцията в широкия сми-
съл2 на това понятие.

През тези девет години в България действаха две различ-
ни институционални системи за прилагането на закона и за 
установяване и санкциониране на конфликта на интереси. В 
периода 2009–2011 г. се прилагаше т. нар. децентрализирана 
система, при която конфликт на интереси за лицата, заемащи 

 1 Обн. ДВ бр. 94/31.10.2008 г., в сила от 1.01.2009 г. В периода 
1.01.2009–10.12.2010 г. наименованието на закона е Закон за предо-
твратяване и разкриване на конфликт на интереси (ЗПРКИ).

 2 Според професор Груев широкото разбиране за корупция обхваща 
не само съставите на НК, регламентиращи злоупотреба с публична 
власт, но и други несъставомерни по смисъла на НК случаи, при 
които облагата, която се получава, не е имотна, а също и случаи, 
които налагат „изграждането на цялостен комплекс от мерки (вкл. 
административни и дисциплинарни) и институции, призвани да се 
борят с това явление в национален мащаб“. Още през 1999 г. авторът 
поставя въпроса за персоналния обхват на тези мерки, съотноше-
нието при корумпирано поведение между обществения и личния 
интерес и дали такова поведение може да има само при нарушаване 
на задълженията на овластеното лице. По-подробно вж. Груев, Л. 
Понятието „Корупция“ – Съвременно право, №2, 1999, 31–37. 
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експертни длъжности, се установяваше с акт на органа по на-
значаване, а за изборните длъжности от административен съд 
по доклад на постоянна комисия към Народното събрание или 
общински съвет. Санкцията се налагаше винаги със съдебен 
акт. В този период бяха решени основни въпроси във връзка с 
прилагането на все още непознатия нов закон – времеви пре-
дели на действие, институтът на конфликт на интереси като 
административно нарушение, възможност за приложение по 
аналогия на основни закони, първи важни решения по значи-
ми казуси. Периодът се характеризираше и с липса на концен-
трация на държавната политика за конфликт на интереси.

През 2011–2017 г. бе въведена и функционираше т. нар. 
централизирана система. На създадената през 2011 г. посила-
та на изменение на закона от 2010 г. Комисия за предотвра-
тяване и установяване на конфликт на интереси (КПУКИ) бе 
възложено да установява и санкционира правонарушението по 
отношение на над 115 000 лица, заемащи публична длъжност, 
основно по сигнали на граждани. В този период се получи уед-
наквяване на практиката по приложението на закона, дейност-
та по установяване бе поставена на професионални начала и 
бяха приложени почти всички 28 забрани по Глава втора, нару-
шаването на които съставлява конфликт на интереси. Предо-
твратяването на конфликта на интереси бе изведено като при-
оритет. В резултат на превантивна дейност, развита от коми-
сията, случаите на драстично нарушение на закона намаляха. 
Спадна и процентът на неподадените в срок декларации.

Важните резултати от приложението на закона през тези 
девет години са два. Прилагането на ЗПУКИ стана част от уп-
равленското ежедневие на няколко хиляди администрации и 
органи, принадлежащи към трите власти. Натрупа се значител-
на административна и съдебна практика от порядъка на някол-
костотин решения само на Върховния административен съд, 
която определи в детайли параметрите на законовата рамка.

За кратко време българската наука успя да изяснени основ-
ните моменти от теоретичната конструкция на явлението кон-
фликт на интереси според българското право.

В множеството монографии, коментари, студии и статии 
обаче липсва цялостно изследване на еволюцията и съдържа-
нието на съдебната практика по отделните текстове на закона, 
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както и на начина, по който тя се отрази на научния анализ на 
правния режим на конфликта на интереси. Актуалността на 
работата се определя от няколко теоретични и практически 
компонента.

От теоретична гледна точка книгата развива основните 
постановки на института на конфликт на интереси в светлина-
та на съдебната практика.

Практическото значението на работата се състои в три 
пункта.

За пръв път се подреждат, систематизират и анализират 
съдебни решения, относими към отделните текстове на зако-
на. Решенията на ВАС като касационна инстанция нямат за-
дължителен характер. По-голяма част от формираните на база 
на съдебните решения в практиката разрешения по приложе-
нието на ЗПУКИ обаче притежават качествата константност 
и безпротиворечивост. Следователно по основни материално-
правни и процесуалноправни въпроси, в това число типични и 
често повтарящи се в живота казуси, които пораждат съмне-
ния за наличие на конфликт на интереси, практиката има мно-
го важно значение на ориентир как да се постъпи в една или 
друга ситуация.

Второ, чрез анализа на съдебната практика, конкретиза-
ция на въпроса какво е конфликт на интереси в отделни ситу-
ации и популяризиране на способите за предотвратяването му 
този коментар може да допринесе за недопускане и още по-съ-
ществено намаляване на случаите на конфликт на интереси в 
държавната администрация. От сложилата се огромна по обем 
практика няма да има никаква полза за избягване на ситуация 
на конфликт на интереси, ако не бъде доведена до знанието на 
колкото се може по-широк кръг задължени лица, граждани, 
неправителствени организации, изследователи и държавни 
органи.

Трето, в книгата са изведени основните пропуски и дефе-
кти в действащата нормативна уредба. Направени са и кон-
кретни предложения за преодоляването им. Както тези пред-
ложения, така и цялостната работа биха могли да бъдат полез-
ни в течащата от няколко години дискусия и в контекста на 
откритата законодателна процедура за промяна на правната 
рамка на конфликта на интереси в България.
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Книгата няма претенция за изчерпателност. Тя по-скоро 
цели активизиране на дискусията по изменения на правната 
рамка на конфликта на интереси. Заглавието не страда от из-
лишна претенция. То подчертава практическата ориентация на 
работата.

Структурата следва структурата на закона (глави и норми). 
Параграфите са групирани по отделните норми (Глава първа 
и втора), група от норми, които уреждат определен институт, 
и цели глави (касае се за по-малките по обем). Тази структура 
цели подреденост на изложението и улесняване при търсене 
с риск да се получи известна диспропорция между отделните 
структурни единици на книгата.


