Конфликт на интереси възниква, когато лице, заемащо публична длъжност, има частен интерес, който
може да повлияе върху безпристрастното и обективното изпълнение на правомощията или задълженията
му по служба.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.
Забрани при изпълнение на публична длъжност:













Лице, заемащо публична длъжност, не може да заема друга длъжност или да извършва дейност, която
съгласно Конституцията или специален закон е несъвместима с неговото положение.
Лице, заемащо публична длъжност, не може да представлява държавата или общината в случаите, когато има
частен интерес от вземането на дадено решение.
Лице, заемащо публична длъжност, няма право при изпълнение на задълженията си да гласува в частен
интерес.
Лице, заемащо публична длъжност, няма право да използва служебното си положение, за да оказва влияние в
частен интерес върху други органи или лица при подготовката, приемането, издаването или постановяването
на актове или при изпълнението на контролни или разследващи функции.
Лице, заемащо публична длъжност, няма право да участва в подготовката, обсъждането, приемането,
издаването или постановяването на актове, да изпълнява контролни или разследващи функции или да налага
санкции в частен интерес. Такова лице няма право да сключва договори или да извършва други дейности в
частен интерес при изпълнение на правомощията или задълженията си по служба.
Лице, заемащо публична длъжност, няма право да се разпорежда с държавно или общинско имущество, да
разходва бюджетни средства, включително средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или
предоставени от Европейския съюз на българската държава, да издава удостоверения, разрешения или
лицензии или да осъществява контрол по тези дейности в интерес на юридически лица с нестопанска цел,
търговски дружества или кооперации, в които то или свързани с него лица са членове на орган на управление
или контрол, управители, съдружници или притежават дялове или акции.
Лице, заемащо публична длъжност, няма право да използва или да разрешава използването в частен интерес
на информация, получена при изпълнението на правомощията или задълженията му по служба, докато заема
длъжността и една година след напускането, освен ако в специален закон е предвидено друго.
Лице, заемащо публична длъжност, няма право да извършва консултантска дейност по отношение на лица,
които са заинтересовани от актовете му, издавани при осъществяване на правомощията или задълженията му
по служба.
Лице, заемащо публична длъжност, няма право да дава съгласие или да използва служебното си положение за
търговска реклама.

Конфликтът на интереси за лицата, заемащи публични длъжности, се установява от Комисията за
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, която е независим орган. Комисията е
юридическо лице - първостепенен разпоредител с бюджет, със седалище в София.
Установяването на конфликт на интереси се извършва по сигнал, подаден до Комисията за
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, по решение на Комисията за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси или по искане на лицето, заемащо публична длъжност.Установяване
на конфликт на интереси не може да се извършва по анонимен сигнал. Сигналът, както и искането за
установяване на конфликт на интереси, се подава писмено и се регистрира.
Защита на подалия сигнал:
Чл. 32. (1) Лице, което е подало сигнал за конфликт на интереси, не може да бъде преследвано само за това.
(2) Лицата, на които е възложено разглеждането на сигнала, са длъжни да:
1. не разкриват самоличността на лицето, подало сигнала;
2. не разгласяват фактите и данните, които са им станали известни във връзка с разглеждането на сигнала;
3. опазват поверените им писмени документи от неразрешен достъп на трети лица.
(3) Лицата по ал. 2 предлагат на съответните ръководители предприемането на конкретни мерки за
опазване достойнството на подалия сигнала, включително мерки, които да предотвратяват действия, чрез
които му се оказва психически или физически тормоз.
(4) Лице, което е уволнено, преследвано или по отношение на което са предприети действия, водещи до
психически или физически тормоз, заради това, че е подало искане, има право на обезщетение за
претърпените от него имуществени и неимуществени вреди по съдебен ред.
Последици при установяване на конфликт на интереси:
 Нарушаването на закона и установяването на конфликт на интереси с влязъл в сила акт е основание
за освобождаване от длъжност, освен когато в Конституцията е предвидено друго.
 Освобождаването се осъществява по реда, определен в съответните специални закони.





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 бъде установено, че в резултат на конфликт на интереси лице, заемащо публична длъжност,
или свързано с него лице е получило материална облага, нейната равностойност се присъжда в
полза на държавата, освен ако не подлежи на отнемане на друго основание.
Имената на лицата, заемащи публични длъжности, за които е установен конфликт на интереси с
влязъл в сила акт, се обявяват на интернет страницата на съответната институция.

