Противодействие на корупцията и отнемане на
незаконно придобитото имущество
2 19 С01
(актуализационно приложение към 26 февруари 2019 г.)
►Със Закона за платежните услуги и платежните системи
(ДВ, бр. 20 от 6.03.2018 г., в сила от 6.03.2018 г.) са приети
изменения в Закона за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество.
1. Изменена е ал. 5 на чл. 44 (вж. с. 37):
(5) (Изм. – ДВ, бр. 20 от 2018 г.) Комисията може да получава
информация от информационните системи по чл. 56 и 56а от Закона
за кредитните институции, както и да иска разкриване на банкова
тайна.

2. В § 5 ПЗР (вж. с. 87) е създадена нова ал. 3:
(3) (Нова – ДВ, бр. 20 от 2018 г.) Редът по чл. 166–168 се прилага и
за имущество, което е отнето в полза на държавата по реда на отменените Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно
придобито имущество и Закон за отнемане в полза на държавата на
имущество, придобито от престъпна дейност.

►Със Закона за допълнение на Закона за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ДВ, бр. 21 от 9.03.2018 г., в сила от 23.01.2018 г.) е създаден нов § 68 ПЗР ЗПКОНПИ:
§ 68. (Нов – ДВ, бр. 21 от 2018 г.) Параграф 4, ал. 1 относно общинските съветници и § 19, т. 2 влизат в сила от 1 декември 2019 г.

С § 19, т. 2 ПЗР е изменена ал. 5 на чл. 34 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация.

►Със Закона за допълнение на Закона за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото
имущество (ДВ, бр. 41 от 18.05.2018 г., в сила от 14.05.2018 г.)
в § 4 ПЗР ЗПКОНПИ (вж. с. 87) е създадена нова ал. 3:
(3) (Нова – ДВ, бр. 41 от 2018 г.) Задължените лица по чл. 6, ал. 1 и
по § 2, ал. 1 от допълнителните разпоредби, извън тези по ал. 1,
подават декларацията за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2
за 2017 г. в срок до 8 юни 2018 г.

►Със Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ДВ, бр. 98 от 27.11.2018 г.) чл. 6,
ал. 1, т. 21 ЗПКОНПИ (вж. с. 13) е изменена така:
21. (изм. – ДВ, бр. 98 от 2018 г.) директорът, заместникдиректорите и главният секретар на Агенция "Митници",
директорите на дирекции и главните директори на главни дирекции
в Централното митническо управление и техните заместници,
директорите на териториални дирекции и техните заместници,
началниците на митническите бюра и митническите пунктове;

Изменението е в сила от 7.01.2019 г.
►Със Закона за изменение и допълнение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ДВ, бр. 1 от 3.01.2019 г.) са приети следните изменения в ЗПКОНПИ:
1. В чл. 153 е създадена ал. 6 (вж. с. 72):
(6) (Нова – ДВ, бр. 1 от 2019 г. ) Не съставляват законова пречка за
съществуването и надлежното упражняване правото на иск за отнемане на незаконно придобитото имущество в полза на държавата
прекратяването на наказателното производство или влизането в
сила на присъда, с която подсъдимият е признат за невинен за
престъпления, посочени в разпоредбата на чл. 108, ал. 1 от закона.

2. В § 5 ПЗР ал. 1 е изменена, създадена е нова ал. 2, а досегашните ал. 2 и 3 са преномерирани съответно на ал. 3 и 4 (вж.
с. 87):
§ 5. (1) (Изм. – ДВ, бр. 1 от 2019 г.) Неприключилите до влизането в
сила на този закон проверки и производства пред съда във връзка с
отменения Закон за отнемане в полза на държавата на имущество,
придобито от престъпна дейност, както и производства по
установяване на конфликт на интереси и налагане на административни наказания, се довършват по досегашния ред от Комисията.
(2) (Нова – ДВ, бр. 1 от 2019 г.) Неприключилите проверки и
производства пред съда по отменения Закон за отнемане в полза на
държавата на незаконно придобито имущество се довършват по
реда на този закон.

►Със Закона за изменение и допълнение на Закона за защита
на личните данни (ДВ, бр. 17 от 26.02.2019 г.) се правят
следните изменения в ЗПКОНПИ:
1. В чл. 9, ал. 3 (вж. с. 17—18) думите „със Закона за защита на
личните данни" са заменени със „с изискванията за защита на
личните данни".
2. В чл. 13, ал. 3 (вж. с. 21—22) думите „на Закона за защита
на личните данни" са заменени със „за защита на личните
данни".
3. В чл. 26, ал. 4 (вж. с. 28) думите „със Закона за защита на
личните данни" са заменени със „с изискванията за тяхната
защита".
4. В чл. 42, ал. 2 (вж. с. 36) думите „Закона за защита на
личните данни" са заменени с „изискванията за защита на
личните данни".
5. В § 2, ал. 3 от допълнителните разпоредби (вж. с. 85)
думите „на Закона" са заличени.

