РЕПУБЛИКА

БЪЛГАРИЯ

КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА
НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО

РЕШЕНИЕ
№ РС – 003-18-012
гр. София, 16.05.2018г.

Днес, на 16.05.2018г. Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество в състав:

Пламен Георгиев – Председател
Антон Славчев – Заместник – председател
Антоанета Георгиева – Цонкова – Член
Пламен Йоцов - Член
Силвия Къдрева - Член

При участието на стенографа М. В. като изслуша доклада на Специализирана
дирекция „Правна” по сигнал с рег. № С-2018-003/03.01.2018 г., за да се произнесе, взе
предвид следното:
Производството е по реда на чл. 23, ал. 1, предложение 1 от Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ, отм.), образувано въз
основа на сигнал, подаден от ***, вписан в регистъра по чл. 22и от ЗПУКИ (отм.) с рег. №
С-2018-003/03.01.2018 г.
Сигналът е подаден против К.Н.Т. – Общински съветник в Общински съвет С.
По същество твърденията в сигнала са следните: На 26.02.2016г. К.Т. в качеството
си на общински съветник в Общински съвет С. е участвал в приемането на Решение № 204
от същата дата на общинския съвет, с което се предоставят парични средства на редица
читалища, както и на ФК „***“, гр. В., на който Т. е член на Управителния съвет.
Към сигнала не са приложени доказателства.
Комисията служебно е събрала следните доказателства: Клетвен лист на К.Н.Т.,
удостоверение № 8/02.11.2015г. на ОИК гр. С.; декларации по чл. 12, т. 1 и т. 2 от ЗПУКИ
(отм.) с вх. № 004/09.11.2015г.; протокол № 6 от заседание на ОбС С., проведено на
26.02.2016г.; списък в поименно гласуване, Решение № 204, взето с протокол № 6 от
заседание на ОбС С., проведено на 26.02.2016г.
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По реда на чл.26 от ЗПУКИ (отм.) К.Н.Т., в качеството му на общински съветник в
Общински съвет С. е поканен на изслушване пред КПКОНПИ на 09.03.2018 г. За
изслушването Т. е редовно уведомен на 01.03.2018 г.
На изслушването пред Комисията, обективирано в т. 1 от Протокол №
808КИ/09.03.2018г., Т. твърди, че е член на Управителния съвет на ФК „***“ от 2005 г.,
годината в която е регистрирано сдружението и до сега под никаква форма и начин не е
получавал възнаграждение за тази си дейност. Сдружението е с обществено-полезна дейност
и процесното решение е имало за цел да се подобри материалната база на футболния клуб и
на читалища на територията на общината.
Представил е и писмено становище, в което потвърждава твърденията си от
изслушването пред Комисията.
След като обсъди събраните по делото доказателства, Комисията установи
следното от фактическа страна:

Сигналът е подаден от физическо лице с посочени три имена и адрес за
кореспонденция.
К.Н.Т. е общински съветник в Общински съвет С., видно от приложения по
преписката клетвен лист от 04.11.2015г.
Декларации по чл. 12, т. 1 и т. 2 от ЗПУКИ (отм.) е подал в законоустановения срок
на 09.11.2015г.
Видно от протокол № 6/26.02.2016г. от заседание на Общински съвет С., т. 5 от
дневния ред на същото се отнася до предоставянето на средства под формата на безлихвен
паричен заем на читалищните настоятелства и футболните клубове в Община С.
Видно от цитирания протокол, с Решение № 204/26.02.2016г. се дава съгласие да
бъде отпуснат безлихвен паричен заем със срок на възстановяване не по-дълъг от края на
следващата бюджетна година, съгласно чл. 103, ал. 2 от Закона за публичните финанси.
Кредитът се отпуска за работно проектиране и реконструкция на сгради в читалищното
настоятелство и футболни клубове в Община С. в т.ч. ФК „***“, гр. В. в размер на 100 000
лв. (сто хиляди лева). Решението е прието с 21 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа
„въздържал се“. Видно от приложения списък с поименно гласуване, К.Т. е гласувал „за“.
Със свое Решение № 688/13.04.2005г. П. окръжен съд е вписал в регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел „***“ за извършване на обществено полезна дейност
и К.Т. е вписан като член на УС на същото.
К.Н.Т. е член на Управителния съвет на ФК „***“, гр. В. и като такъв не получава
възнаграждение, видно от писмо с вх. № С-2018-3#4/12.01.2018г. на В.Р. – Председател на
ФК „***“, гр. В.

Въз основа на така изяснената фактическа обстановка, комисията установи
следното от правна страна:
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За да е осъществен конфликт на интереси по смисъла на чл. 2 от ЗПУКИ(отм.),
следва да са налице три кумулативно изискуеми предпоставки: лице, заемащо публична
длъжност; наличие на частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и
обективно изпълнение на правомощията или задълженията му по служба и упражнено
властническо правомощие, повлияно от частния интерес.
Легалните дефиниции на понятията частен интерес и облага се съдържат в чл. 2, ал.
2 и ал. 3 от ЗПУКИ (отм.). Частен е всеки интерес, който води до облага от материален или
нематериален характер за лице, заемащо публична длъжност или за свързани с него лица,
включително всяко поето задължение. Облага е всеки доход в пари или в имущество,
включително придобиване на дялове или акции, както и предоставяне, прехвърляне или
отказ от права, получаване на привилегия или почести, получаване на стоки или услуги
безплатно или на цени, по-ниски от пазарните, помощ, глас, подкрепа или влияние,
предимство, получаване на или обещание за работа, длъжност, дар, награда или обещание
за избягване на загуба, отговорност, санкция или друго неблагоприятно събитие.
Като общински съветник в Общински съвет С., К.Т. е лице, заемащо публична
длъжност по смисъла съответно на чл. 3, т. 9 от ЗПУКИ (отм.).
В хода на производството, от събраните по преписката доказателства се установи,
че К.Т. е участвал в приемането на решение № 204/26.02.2016г. на Общински съвет С., с
което се дава съгласие да бъде отпуснат безлихвен паричен заем със срок на
възстановяване не по-дълъг от края на следващата бюджетна година, съгласно чл. 103, ал.
2 от Закона за публичните финанси, за работно проектиране и реконструкция на сгради в
читалищното настоятелство и футболни клубове в Община С. в т.ч. ФК „***“, гр. В. в
размер на 100 000 лв. (сто хиляди лева), като в същото време той е член на УС на
Сдружението.
Предвид факта, че сдружението е юридическо лице с нестопанска цел с обществено
полезна дейност, както и, че К.Т. като член на УС на същото не е получавал
възнаграждение, Комисията приема, че с това действие не би могло да се реализира частен
интерес, нито за лицето, заемащо публична длъжност, нито за свързано с него лице по
смисъла на §1, т. 1 от ДР на ЗПУКИ (отм.).
Следователно налице са два от елементите от състава на конфликт на интереси по
смисъла на чл. 2 от ЗПУКИ – лице, заемащо публична длъжност и упражнени от него
правомощия по служба. Не е налице обаче третият елемент – наличието на частен интерес
за К.Т. или свързано с него лице по смисъла на §1, т. 1 от ДР на ЗПУКИ (отм.) от
упражнените от него правомощия по служба, който може да повлияе върху
безпристрастното им и обективно изпълнение.
Липсата на частен интерес, личен или на свързано лице, по смисъла на §1, т.1 от ДР
на ЗПУКИ (отм.) с лицето, заемащо публична длъжност, от упражнените от него
правомощия по служба, води до извод за липсата на конфликт на интереси по смисъла на
чл. 2 от ЗПУКИ.
Предвид изложеното и на основание чл. 27, ал. 2 от ЗПУКИ (отм.) във връзка с чл.
7, т. 2 от ПОДКПУКИ във връзка с §3, т.3 и §5, ал. 1 от ЗПКОНПИ, Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Р Е Ш И:
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НЕ УСТАНОВЯВА конфликт на интереси по отношение на К.Н.Т., с ЕГН
********** - лице, заемащо публична длъжност по чл. 3, т. 8 от ЗПУКИ (отм.), във връзка
с приемането на Решение № 204/26.02.2016г. на Общински съвет С., поради липса на
частен интерес негов или на свързано с него лице по смисъла на §1, т.1 от ДР на ЗПУКИ
(отм.).
На основание чл. 27, ал. 6 от ЗПУКИ (отм.) прокуратурата може да протестира
решението пред Административен съд – София-град, в едномесечен срок от съобщаването
му.

ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА
И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО

АНТОН СЛАВЧЕВ
ЗАМЕСТНИК - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА
И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО

АНТОАНЕТА ГЕОРГИЕВА - ЦОНКОВА
ЧЛЕН НА КОМИСИЯТА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА
И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО

ПЛАМЕН ЙОЦОВ
ЧЛЕН НА КОМИСИЯТА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА
И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО

СИЛВИЯ КЪДРЕВА
ЧЛЕН НА КОМИСИЯТА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА
И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
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