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                        ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
г-н ВЕЖДИ РАШИДОВ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
На основание чл. 87, ал. 1 от Конституцията на Република България изпращам Ви одобрения с Решение  861 на Министерския съвет от 2022 г. проект на Закон за противодействие на корупцията сред лица, заемащи висши публични длъжности.
Приложения: 
1. Мотиви към проекта на Закон за противодействие на корупцията сред лица, заемащи висши публични длъжности.
2. Частична предварителна оценка на въздействието.
3. Справка от Министерството на правосъдието за съответствие с Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и с практиката на Европейския съд по правата на човека.
4. Справка за постъпилите предложения от обществените консултации.
5. Справка за отразяване на становищата, получени след съгласуване на законопроекта.


МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ðåä çà ïîäïèñ íà Microsoft Office...
X


file_2.wmf
X



file_3.png

file_4.wmf


Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т
Препис



Р Е Ш Е Н И Е    861

от   1 ноември   2022 година


ЗА одобряване на законопроект

На основание чл. 87, ал. 1 от Конституцията на Република България

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т
Р Е Ш И:

1. Одобрява проекта на Закон за противодействие на корупцията сред лица, заемащи висши публични длъжности.
2. Предлага на Народното събрание да разгледа и приеме законопроекта по т. 1.
3. Министърът на правосъдието да представи законопроекта по т. 1 в Народното събрание.



МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Гълъб Донев

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Красимир Божанов
Вярно,
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
“ПРАВИТЕЛСТВЕНА КАНЦЕЛАРИЯ”:
/Веселин Даков/
София, бул. „Дондуков“ № 1, тел. централа 940-29-99
Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Проект


З А К О Н

ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА СРЕД ЛИЦА, ЗАЕМАЩИ ВИСШИ ПУБЛИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С този закон се уреждат:
1. мерки за противодействие на прояви на корупция на лица, заемащи висши публични длъжности;
2. мерки за превенция на корупцията;
3. статутът и функциите на Комисията за противодействие на корупцията, наричана по-нататък "Комисията", статутът на нейните служители и правомощията на органите й;
4. взаимодействието на Комисията с други държавни органи и международното сътрудничество.
Чл. 2. Законът има за цел да се защитят интересите на обществото чрез ефективно противодействие на корупцията сред лицата, заемащи висши публични длъжности, както и осъществяване на превенция.
Чл. 3. Противодействието на корупцията сред лица, заемащи висши публични длъжности, се осъществява чрез:
1. наблюдение, разкриване, предотвратяване, противодействие и пресичане на подготвяни или осъществявани корупционни престъпления от лица, заемащи висши публични длъжности, в случаите по чл. 194а от Наказателно-процесуалния кодекс;
2. разследване на корупционни престъпления – в случаите по чл. 194а от Наказателно-процесуалния кодекс;
3. проверка и анализ на информацията в докладите за несъответствие, получени съгласно чл. 46, ал. 6 от Закона за установяване на конфликт на интереси и за отнемане на незаконно придобито имущество.
Чл. 4. Този закон се прилага при спазване на следните принципи:
1. законност, прозрачност, независимост, обективност и безпристрастност;
2. повишена отговорност на лицата, заемащи висши публични длъжности;
3. зачитане и гарантиране на правата и свободите на гражданите;
4. пропорционалност на намесата в личния и семейния живот;
5. защита на информацията и на източниците за придобиването й;
6. защита на лицата, подали сигнал за нарушение;
7. координация и взаимодействие между държавните органи;
8. политически неутралитет.
Чл. 5. Лица, заемащи висши публични длъжности, по смисъла на този закон, са:
1. лицата по чл. 6, ал. 1, т. 2 - 4, 9 – 11, 14 - 16, 18, 24 и 43 от Закона за установяване на конфликт на интереси и за отнемане на незаконно придобитото имущество;
2. изборните членове на Висшия съдебен съвет, главният инспектор и инспекторите в Инспектората към Висшия съдебен съвет;
3. управителят, подуправителите и членовете на управителния съвет на Българската народна банка;
4. председателят, заместник-председателите и членовете на Комисията за финансов надзор;
5. управителят и подуправителят на Националната здравноосигурителна каса;
6. директорът и заместник-директорите на Агенция "Митници";
7. изпълнителният директор и заместник изпълнителните директори на Националната агенция за приходите;
8. областните управители и кметовете на общини.
Глава втора
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА

Чл. 6. (1) Комисията е независим специализиран постоянно действащ държавен орган за осъществяване на превенция и противодействие на корупцията сред лицата, заемащи висши публични длъжности.
(2) Комисията е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София. Бюджетът на Комисията се съставя, изпълнява и отчита по реда на Закона за публичните финанси.
(3) Дейността на Комисията се подпомага от администрация. За администрацията на Комисията се прилага Законът за администрацията, доколкото друго не е предвидено в този закон.
(4) Устройството и дейността на Комисията и на нейната администрация се уреждат с правилник, който се приема от Комисията и се обнародва в „Държавен вестник“.
Чл. 7. (1) Комисията е колективен орган, който се състои от петима членове, двама от които се избират от Народното събрание, един се назначава от президента на републиката и по един се избира на общо събрание на съдиите на Върховния касационен съд, съответно на общо събрание на колегиите от Върховния административен съд, по правила, приети от общото събрание на съдиите на Върховния касационен съд, съответно от общото събрание на съдиите на Върховния административен съд. Комисията се председателства на ротационен принцип за една година, като председателят се определя чрез жребий.
(2) За членове на Комисията се избират, съответно назначават, български граждани с високи професионални и нравствени качества, които имат висше юридическо образование, с образователно-квалификационна степен "магистър" и най-малко 10 години юридически стаж.
(3) Мандатът на членовете на Комисията е 5 години и започва да тече от датата на встъпването им в длъжност. Членовете на Комисията осъществяват дейността си до конституирането на новия състав на Комисията.
(4) Изборът, съответно назначаването, на нови членове на Комисията се произвежда не по-късно от един месец преди изтичането на мандата на действащите членове.
(5) Председателят на Комисията е първостепенен разпоредител с бюджет.
Чл. 8. (1) Предложенията за членове на Комисията се внасят в Народното събрание не по-рано от три месеца и не по-късно от два месеца преди изтичането на мандата на Комисията и се публикуват на интернет страницата на Народното събрание. Към предложенията се прилагат:
1. подробни писмени мотиви за професионалните и нравствените качества	на кандидатите;
2. документи, доказващи изискванията за заемане на длъжността.
(2) Предложенията се правят от народни представители.
(3) Предложенията заедно с подробна професионална биография на кандидатите и документите по ал. 1 се публикуват в срок до два работни дни от получаването им на интернет страницата на Народното събрание. Публикуват се и името и мотивите на лицето по 
ал. 2, издигнало съответната кандидатура.
(4) Публикуването на предложенията и документите по ал. 1 се извършва в съответствие с изискванията за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация.
(5) В 7-дневен срок от публикуването на кандидатурите всеки кандидат представя на комисията, която подготвя избора, писмена концепция за работата си като член на Комисията. В същия срок кандидатите представят декларация за несъвместимост и декларация за имущество и интереси по Закона за установяване на конфликт на интереси и за отнемане на незаконно придобито имущество. Концепциите и декларациите се публикуват в срок до три работни дни от изтичане на срока по изречение първо на интернет страницата на Народното събрание.
(6) Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, Висшият адвокатски съвет, висши училища и научни организации не по-късно от 7 дни преди изслушването може да представят на комисията становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.
(7) За всеки кандидат специализираната комисия на Народното събрание, отговаряща за борбата с корупцията и конфликта на интереси, изисква от Комисията за разкриване на документите и обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия да извърши проверка за установяване и обявяване на принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, като резултатите се публикуват на интернет страницата на Народното събрание.
(8) Постоянната комисия на Народното събрание, отговаряща за борбата с корупцията и конфликта на интереси, изслушва всеки кандидат, който представя пред нея концепцията по ал. 5. Изслушването се провежда на открито заседание на комисията. За изслушването се изготвя пълен стенографски протокол, който се публикува на интернет страницата на Народното събрание. С оглед на постъпилите становища по ал. 6 членовете на комисията могат да изискат и допълнителни документи, които кандидатите трябва да представят.
(9) Комисията изготвя подробен и мотивиран доклад за професионалните и нравствените качества на кандидатите, с който предлага кандидатурите за обсъждане и гласуване в Народното събрание. В доклада се отразяват и постъпилите отрицателни становища по ал. 6, ако има такива. Докладът съдържа становище за представянето на кандидата, изготвено след изслушването му пред комисията, и заключение за:
1. изпълнението на законовите изисквания за заемане на длъжността;
2. наличието на данни, които поставят под съмнение нравствените качества на кандидата, неговите квалификация, опит, добра репутация и професионални качества;
3. специфичната подготовка, качествата и мотивацията му за заемане на съответната длъжност.
(10) Докладът се публикува на интернет страницата на Народното събрание. Не се публикуват конкретни данни, съставляващи класифицирана информация, както и факти от интимния живот на лицето.
Чл. 9. (1) Президентът на републиката обявява кандидата за член на Комисията.
(2) Подробната професионална биография на лицето, заедно с документи за завършено висше юридическо образование, документи за юридическия стаж и кариерното му развитие, декларация за несъвместимост и декларация за имущество и интереси по Закона за установяване на конфликт на интереси и за отнемане на незаконно придобито имущество и резултатите от извършената проверка за установяване и обявяване на принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия се публикуват на интернет страницата на администрацията на президента на Република България.
(3) Публикуването на документите по ал. 2 се извършва в съответствие със Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация.
(4) В 14-дневен срок от публикуването на документите по ал. 2 юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, Висшият адвокатски съвет, висши училища и научни организации може да внесат в администрацията на президента становища за кандидата. Внесените становища се публикуват на интернет страницата на администрацията на президента в срок до три дни след внасянето им. Не се публикуват конкретни данни, съставляващи класифицирана информация, както и факти от интимния живот на лицето.
(5) След изтичането на един месец от публикуването на всички становища по ал. 4 президентът на републиката издава указ за назначаване на член на Комисията.
Чл. 10. (1) Член на Комисията може да бъде дееспособен български гражданин, който:
1. не е осъждан за извършено престъпление, независимо от реабилитацията, и не е освобождаван от наказателна отговорност за умишлено престъпление;
2. не е лишаван от правото да заема определена държавна длъжност или да упражнява определена професия или дейност;
3. няма публични задължения, с изключение на задълженията по невлезли в сила актове, както и разсрочени, отсрочени или обезпечени задължения.
(2) Член на Комисията има право на един мандат.
(3) Член на Комисията не може:
1. да заема длъжност в държавни или общински органи;
2. да упражнява търговска дейност или да е съдружник, управител или да участва в надзорни, управителни или контролни органи на търговско дружество, кооперация, държавно предприятие или юридическо лице с нестопанска цел;
3. да получава възнаграждение за извършване на дейност по договор или по служебно правоотношение с държавна или обществена организация, с търговско дружество, кооперация или юридическо лице с нестопанска цел, физическо лице или едноличен търговец освен за научна и преподавателска дейност или за упражняване на авторски права;
4. да упражнява свободна професия или друга платена професионална дейност;
5. да членува в политически партии или коалиции, в организации с политически цели, да извършва политическа дейност или да извършва други дейности, които засягат независимостта му.
(4) При наличие на несъвместимост по ал. 3 избраният, съответно назначеният, член на Комисията е длъжен в едномесечен срок от избирането, съответно от назначаването, да предприеме необходимите действия за отстраняване на несъвместимостта.
(5) Обстоятелството по ал. 1, т. 1 се установява служебно.
(6) При встъпване в длъжност членовете на Комисията подписват декларация за политически неутралитет.
(7) След изтичане на мандата на Комисията или при предсрочно прекратяване на правоотношението на основание чл. 11, ал. 1, т. 2 член на Комисията, заемал длъжността съдия, прокурор или следовател, се възстановява на заеманата длъжност преди избора, съответно назначаването, като времето, през което е бил член на Комисията, се зачита за стаж по чл. 164, ал. 1-7 от Закона за съдебната власт.
(8) Членовете на Комисията не може да са свързани лица.
Чл. 11. (1) Правомощията на член на Комисията се прекратяват предсрочно при:
1. смърт;
2. подаване на оставка;
3. настъпване на обстоятелства, които водят до обективна невъзможност да изпълнява задълженията си за повече от 6 месеца;
4. несъвместимост по чл. 10, ал. 3, ако не са предприети необходимите действия за отстраняването й в едномесечен срок от избирането, съответно от назначаването;
5. влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за установяване на конфликт на интереси и за отнемане на незаконно придобитото имущество;
6. влизане в сила на съдебен акт за извършено престъпление или за освобождаване от наказателна отговорност за умишлено престъпление.
(2) Прекратяването на мандата по ал. 1, т. 3 и 4 става с решение на Комисията. Прекратяването на мандата по ал. 1, т. 1, 2, 5 и 6 се обявява от председателя на Комисията, а когато тези обстоятелства се отнасят до председателя - с решение на Комисията.
(3) При предсрочно прекратяване на мандат на член на Комисията в срок до един месец от деня на обявяване на обстоятелствата по ал. 1, т. 1, 2, 5 и 6 или на решението по ал. 2 компетентният орган избира или назначава на негово място нов член до края на съответния мандат.
Чл. 12. (1) Председателят на Комисията получава основно месечно възнаграждение в размер 90 на сто от основното месечно възнаграждение на председателя на Народното събрание.
(2) Останалите членове на Комисията получават основно месечно възнаграждение в размер 80 на сто от възнаграждението на председателя на Комисията.
Чл. 13. (1) Комисията:
1. осъществява превантивни дейности по реда на глава пета;
2. събира, анализира и проверява сведения при или по повод информация за прояви на корупция на лица, заемащи висши публични длъжности;
3. назначава разследващите инспектори, изменя и прекратява правоотношенията им;
4. подпомага и обезпечава дейността на разследващите инспектори;
5. обжалва постановления за отказ да се образува досъдебно производство в случаите и по реда на чл. 213а от Наказателно-процесуалния кодекс, както и постановленията за прекратяване на наказателното производство – в случаите и по реда на чл. 243 от Наказателно-процесуалния кодекс;
6. приема правила за провеждане на проверките за почтеност на служителите на Комисията и организира тяхното провеждане;
7. упражнява други правомощия, предвидени в закон.
(2) Решенията на Комисията се приемат с мнозинство повече от половината от всички членове и се мотивират. В мотивите се посочват фактите, доказателствата, въз основа на които те са установени, както и направените правни изводи.
(3) Членовете имат право на особено мнение, което се мотивира и се отразява в протокола по ал. 4.
(4) За заседанията на Комисията се води протокол.
Чл. 14. (1) Председателят на Комисията:
1. представлява Комисията;
2. организира и ръководи дейността й;
3. насрочва и ръководи заседанията;
4. контролира и отговаря за изпълнението на бюджета;
5. издава наказателни постановления за извършени нарушения по този закон;
6. упражнява функциите на орган по назначаването по отношение на държавните служители и на работодател по отношение на служителите, работещи по трудово правоотношение в администрацията на Комисията, с изключение на разследващите инспектори;
7. осъществява сътрудничество с чуждестранни и международни институции и български и чуждестранни неправителствени организации;
8. изпълнява и други функции, предвидени в закона.
(2) Правомощията на председателя в негово отсъствие се осъществяват от определен от него член на Комисията.
Чл. 15. (1) На всеки шест месеца Комисията представя доклад за дейността си пред постоянната комисия на Народното събрание, отговаряща за борбата с корупцията и конфликта на интереси, която провежда изслушване на председателя и членовете й.
(2) Членовете на Комисията са длъжни при покана да се явят в Народното събрание и да предоставят исканата информация.
(3) Контролът върху дейността по глава шеста се осъществява от Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства и от съответната постоянна комисия на Народното събрание при условията и по реда на Закона за специалните разузнавателни средства.
Чл. 16. (1) Комисията ежегодно до 31 март представя в Народното събрание годишен доклад за дейността си през предходната календарна година.
(2) В същия срок докладът се предоставя и на президента на републиката, и на Министерския съвет и се публикува на интернет страницата на Комисията.
Чл. 17. Членовете на Комисията, разследващите инспектори и органите по чл. 23 не носят имуществена отговорност за причинени вреди при упражняване на възложените им по този закон правомощия, освен ако вредите са настъпили в резултат на престъпление от общ характер.
Чл. 18. Членовете на Комисията се застраховат за застраховка "Злополука" и застраховка "Живот" при или по повод изпълнение на служебните си задължения за сметка на държавния бюджет.
Чл. 19. (1) Стажът на членовете на Комисията, както и на лицата в администрацията, заемащи длъжност, за която се изисква висше юридическо образование и юридическа правоспособност, се зачита за юридически стаж.
(2) Стажът на лицата в администрацията, заемащи длъжност, за която се изисква висше икономическо образование, се зачита за стаж по специалността в обществения сектор.
(3) Трудът на членовете на Комисията, разследващите инспектори и органите по чл. 23 се зачита за първа категория.
Глава трета
СЛУЖИТЕЛИ НА КОМИСИЯТА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА. ОРГАНИ И ПРАВОМОЩИЯ

Чл. 20. (1) Служители на Комисията са:
1. разследващи инспектори;
2. държавни служители – директорът на дирекцията, която осъществява дейностите по глава шеста, и служителите в нея;
3. други държавни служители;
4. лица, работещи по трудово правоотношение.
(2) Статутът на лицата по ал. 1, т. 1 се урежда с този закон и със Закона за държавния служител. 
(3) Статутът на лицата по ал. 1, т. 2 се урежда с този закон.
(4) Статутът на лицата по т. 3 се урежда със Закона за държавния служител.
(5) Статутът на лицата, работещи по трудово правоотношение, се урежда при условията и по реда на Кодекса на труда.
(6) Лицата по ал. 1 не могат да извършват дейност, несъвместима със службата им.
(7) При назначаване на съответната длъжност служителите по ал. 1 подписват декларация за политически неутралитет.
Чл. 21. (1) За разследващи инспектори и служители по чл. 20, ал. 1, т. 2 се назначават лица с висше образование, които са преминали успешно проверка за почтеност, след провеждане на конкурс.
(2) Служителите по ал. 1, както и други служители на ръководни позиции дават съгласие да бъдат подлагани на периодични и инцидентни проверки за почтеност по време на заемане на длъжността си, но не повече от веднъж годишно.
(3) Проверките за почтеност се осъществяват по правила, приети от Комисията, като те задължително включват проверка на обстоятелствата, които се декларират по реда на Закона за установяване на конфликт на интереси и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Правилата се публикуват на интернет страницата на Комисията.
(4) Непреминаването на проверка за почтеност е основание за освобождаване от заеманата длъжност.
Чл. 22. Съставът, структурата, правата и задълженията на администрацията на Комисията се определят с правилника по чл. 6, 
ал. 4.
Чл. 23. Органи на Комисията са директорът на дирекцията, която осъществява дейностите по глава шеста, и служителите в нея.
Чл. 24. (1) За разследващи инспектори се назначават лица с висше юридическо образование, с образователно-квалификационна степен "магистър" и най-малко 10 години юридически стаж.
(2) Разследващ инспектор може да бъде дееспособен български гражданин, който:
1. не е осъждан за извършено престъпление, независимо от реабилитацията, и не е освобождаван от наказателна отговорност за умишлено престъпление; тези обстоятелства се установяват служебно;
2. не е лишаван от правото да заема определена държавна длъжност или да упражнява определена професия или дейност.
(3) Разследващите инспектори следва да отговарят на изискванията за несъвместимост по чл. 10, ал. 3, както и на другите изисквания за несъвместимост по чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител.
(4) По писмено искане на председателя на Комисията Националната агенция за приходите предоставя данни за доходите на разследващите инспектори, а Агенцията по вписванията - данни за имуществото на разследващите инспектори. По отношение на защитата и достъпа до данните по изречение първо, обработвани от Комисията, се прилагат изискванията на съответните закони, регламентиращи тази информация.
(5) Несъвместимостта по ал. 3 е основание за прекратяване на правоотношението на разследващия инспектор с Комисията.
Чл. 25. (1) Разследващите инспектори към Комисията извършват разследване в случаите, при условията и по реда на Наказателно-процесуалния кодекс.
(2) На разследващите инспектори не могат да се възлагат други дейности извън дейността по разследване на престъпления.
(3) При осъществяване на своите правомощия разследващите инспектори вземат решения по вътрешно убеждение, основано на обективно, всестранно и пълно изследване на всички обстоятелства по делото, като се ръководят от закона.
(4) Горестоящите ръководители нямат право да дават указания за извършването на действия по разследването и за съставянето на писменото мнение, както и по какъвто и да е друг начин да се намесват в разследването.
(5) Взаимодействието на разследващите инспектори с европейските делегирани прокурори при осъществяване на дейността по разследване на престъпления от компетентност на Европейската прокуратура се урежда със споразумение между председателя на Комисията и оправомощения от Европейската прокуратура европейски делегиран прокурор по чл. 139а, ал. 1 от Закона за съдебната власт.
(6) Разпределението на досъдебните производства се извършва на принципа на случайния подбор чрез електронно разпределение съобразно поредността на постъпването им.
Чл. 26. (1) Орган по назначаването на служителите по чл. 20, ал. 1, т. 2 е председателят на Комисията.
(2) За служители по чл. 20, ал. 1, т. 2 се назначават лица с висше образование, с образователно-квалификационна степен "магистър" и най-малко 5 години професионален опит.
(3) Степените на длъжностите съобразно изпълняваните функции, притежаваната квалификация и професионален опит на служителите по ал. 2, както и редът за възникване, изменение и прекратяване на служебното им правоотношение се уреждат с правилника по чл. 6, ал. 4.
Чл. 27. (1) За служители по чл. 20, ал. 1, т. 2 се назначават лица, които отговарят на изискванията на чл. 24, ал. 2, на изискванията за несъвместимост по чл. 10, ал. 3 и на другите изисквания за несъвместимост по чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител, както и:
1. нямат наложено дисциплинарно наказание "уволнение";
2. отговарят на общите и специфични изисквания за заемане на длъжността.
(2) Специфичните изисквания по ал. 1, т. 2 се определят с наредба, приета от Комисията.
(3) На длъжности, за които се изисква разрешение за достъп до класифицирана информация, се назначават лица, получили съответното разрешение.
(4) При първоначално назначаване на служител по чл. 20, ал. 1, т. 2 започва да тече едногодишен срок за изпитване считано от датата на встъпване в длъжност.
(5) Срокът по ал. 4 не тече, когато служителят:
1. е в законоустановен отпуск;
2. преминава първоначална професионална подготовка.
(6) Алинеи 4 и 5 се прилагат и за разследващите инспектори.
Чл. 28. (1) Служителите по чл. 20, ал. 1, т. 1-3 задължително преминават първоначална професионална подготовка, в случай че не са преминали такава.
(2) Обучението, квалификацията и професионалната подготовка на служителите се извършват по ред, определен в правилника по чл. 6, ал. 4.
Чл. 29. (1) Служителите по чл. 20, ал. 1, т. 2 се атестират чрез оценка на изпълнението на длъжността.
(2) Атестирането се извършва по система от критерии, чрез които се оценяват постигането на предварително съгласувани цели, степента на изпълнение на задълженията и професионалните компетентности на атестираните служители.
(3) Условията и редът за провеждане на атестирането се определят с правилника по чл. 6, ал. 4.
Чл. 30. (1) Служителите по чл. 20, ал. 1, т. 2 имат право да носят служебно оръжие при условия и по ред, определен с инструкция, приета от Комисията.
(2) Служителите по ал. 1 могат да използват оръжие само когато това е абсолютно необходимо при въоръжено нападение или заплаха с огнестрелно оръжие срещу тях.
(3) При използване на оръжие служителите по ал. 1 са длъжни да направят всичко възможно да запазят живота на лицето, срещу което е насочено, и да не застрашават живота и здравето на други лица.
(4) Служителите по ал. 1 преустановяват употребата на оръжие незабавно след постигането на законната й цел.
(5) След използване на оръжие служителите по ал. 1 изготвят доклад.
Чл. 31. Работното време на служителите по чл. 20, ал. 1, т. 2, както и правото им на почивки и отпуски се определят съгласно чл. 82 - 84 от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност".
Чл. 32. (1) Брутното месечно възнаграждение на служителите по чл. 20, ал. 1, т. 1-3 се състои от основно месечно възнаграждение и допълнителни възнаграждения.
(2) На разследващите инспектори върху основното месечно възнаграждение се изплаща допълнително възнаграждение в размер 2 на сто за всяка година трудов стаж, но не повече от 40 на сто.
Чл. 33. (1) Служителите по чл. 20, ал. 1, т. 2 получават основно месечно възнаграждение съобразно заеманата от тях длъжност.
(2) Към основното месечно възнаграждение на служителите по чл. 20, ал. 1, т. 2 се изплащат допълнителни възнаграждения в размер, не по-малък от определения по чл. 72, ал. 1 от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност".
Чл. 34. (1) На служителите по чл. 20, ал. 1, т. 2 се изплащат суми и се осигуряват доволствия съгласно чл. 74, ал. 2 от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност”.
(2) Размерът на сумите и доволствията по ал. 1 и условията и редът за предоставянето им се определят ежегодно със заповед на председателя на Комисията.
Чл. 35. Задължителното здравно и социално осигуряване на служителите по чл. 20, ал. 1, т. 2, ползването на лечебни заведения, както и на почивни бази, санаториални и профилактични заведения се осъществяват съгласно чл. 77 от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност".
Чл. 36. Служителите по чл. 20, ал. 1, т. 2 задължително се застраховат срещу смърт, временна неработоспособност или трайно загубена или намалена работоспособност вследствие на злополука за сметка на държавния бюджет.
Чл. 37. За дисциплинраната отговорност на служителите по чл. 20, ал. 1, т. 2 се прилагат съответно разпоредбите на чл. 88 – 99 от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност".
Чл. 38. За прекратяване на служебното правоотношение на служителите по чл. 20, ал. 1, т. 2 се прилагат съответно разпоредбите на чл. 110 - 116 от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност".
Чл. 39. На служителите по чл. 20, ал. 1, т. 2 се изплащат обезщетения, като за определяне на техния вид и размер се прилагат съответно разпоредбите на чл. 117 - 122 от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност".

Глава четвърта
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА КОМИСИЯТА С ДРУГИ ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Чл. 40. (1) За постигане на целта на този закон Комисията, Комисията за установяване на конфликт на интереси и за отнемане на незаконно придобито имущество, прокуратурата, Министерството на вътрешните работи, органите на Държавна агенция "Национална сигурност", органите по приходите на Националната агенция за приходите, и органите на Агенция "Митници" си взаимодействат съобразно предоставената им компетентност.
(2) Условията, редът и сроковете за осъществяване на взаимодействието се определят със съвместна инструкция на главния прокурор, министъра на финансите и министъра на вътрешните работи, председателя на Държавна агенция "Национална сигурност", Комисията и Комисията за установяване на конфликт на интереси и за отнемане на незаконно придобито имущество.
Чл. 41. (1) За изпълнение на дейностите по глава шеста от органите по чл. 23 се осъществява взаимодействие между Комисията и:
1. прокуратурата;
2. Министерството на вътрешните работи;
3. Държавна агенция "Национална сигурност";
4. Държавна агенция "Технически операции";
5. Държавна агенция "Разузнаване";
6. Служба "Военна полиция".
(2) Редът и сроковете за осъществяване на взаимодействието по ал. 1 се определят със съвместни инструкции.
Чл. 42. (1) При изпълнение на правомощията си по този закон Комисията и разследващите инспектори могат да искат съдействие, сведения и документи, включително в електронен вид, от държавните и общинските органи, търговците, кредитните институции, от нотариуси и съдебни изпълнители, както и от други физически и юридически лица.
(2) Органите и лицата по ал. 1 са длъжни да предоставят сведенията в срок до един месец от поискването им с изключение на тези, които се предоставят по специален ред.
(3) Обменът на класифицирана информация се извършва в съответствие със Закона за защита на класифицираната информация.
(4) Обработването на лични данни се извършва в съответствие с изискванията за тяхната защита.
Чл. 43. (1) Комисията обменя информация за целите на този закон с компетентните органи на други държави и с международни организации въз основа на международни актове и международни договори, които са в сила за Република България.
(2) Комисията сключва международни споразумения за обмен на данни при проверки на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 от Закона за установяване на конфликт на интереси и за отнемане на незаконно придобито имущество в случаите по чл. 46, ал. 6 от същия закон.

Глава пета
ПРЕВЕНЦИЯ НА КОРУПЦИЯТА

Чл. 44. Комисията осъществява държавната политика по превенция на корупцията, като:
1. събира, обобщава и анализира информация за националните антикорупционни политики и мерки;
2. извършва анализи, разработва и предлага мерки за превенция и противодействие на корупцията и координира прилагането им, в т.ч. по сектори;
3. осъществява дейности за разпространение на информацията, свързана с противодействието на корупцията, включително антикорупционните политики и мерки.
Чл. 45. За изпълнение на задълженията си по чл. 44, т. 1 Комисията:
1. събира и обобщава информация и поддържа бази данни за изпълнението на антикорупционните политики и мерки;
2. извършва наблюдение и периодична оценка на приложението на антикорупционните мерки, в т. ч. по сектори;
3. събира и обобщава добри практики;
4. анализира и предоставя информация на националните, европейските и международните антикорупционни институции и организации.
Чл. 46. (1) За изпълнение на задълженията си по чл. 44, т. 2 Комисията:
1. идентифицира и анализира рискови зони за корупция;
2. разработва мерки с антикорупционна насоченост;
3. подпомага методически прилагането на мерките по т. 2;
4. извършва последващ анализ на въздействието по отношение на приложените мерки по т. 2;
5. разработва методологии за оценка на корупционния риск, етични стандарти за поведение, системи за проверка на почтеността и оказва съдействие за прилагането им;
6. разработва предложения за промени в законодателството с антикорупционна насоченост.
7. съгласува всеки законопроект, изготвен от органите на изпълнителната власт, относно наличието на корупционен риск, както и извършва последващ анализ на въздействието на закона.
(2) Изготвените от Комисията анализи и предложения за антикорупционни мерки се предоставят на компетентните органи, които са длъжни да вземат отношение по тях в едномесечен срок и да информират Комисията за приетите мерки и сроковете за тяхното прилагане, както и за неприетите от тях мерки и мотивите за това. Компетентните органи са длъжни да информират Комисията при въвеждане на антикорупционните мерки и за резултатите от изпълнението им.
Чл. 47. За изпълнение на задълженията си по чл. 44, т. 3 Комисията:
1. организира провеждането на обучения, семинари и информационни кампании с антикорупционна насоченост;
2. предоставя становища по искания на заинтересовани лица по прилагането на закона във връзка с превенцията на корупцията;
3. организира проучвания и анализи на общественото мнение;
4. предприема и други подходящи действия.
Чл. 48. При осъществяване на дейността си по превенция на корупцията Комисията взаимодейства с други държавни органи, органи на местното самоуправление, неправителствени организации, представители на бизнеса, както и с международни организации.

Глава шеста
ДЕЙНОСТИ ПО РАЗКРИВАНЕ НА КОРУПЦИОННИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА ЛИЦА, ЗАЕМАЩИ ВИСШИ ПУБЛИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

Чл. 49. (1) Комисията извършва дейности за събиране, анализиране и проверки на сведения при и по повод информация за корупционни престъпления от лица, заемащи висши публични длъжности, включително оперативно-издирвателна дейност.
(2) Дейностите по ал. 1 се извършват от органите по чл. 23.
Чл. 50. Органите по чл. 23 осъществяват дейностите по чл. 49, като:
1. планират, организират, ръководят, контролират и отговарят за изпълнението на задачи;
2. управляват информационни фондове;
3. изясняват постъпила в Комисията информация;
4. извършват оперативно-издирвателна дейност;
5. осъществяват взаимодействие с другите административни звена в Комисията;
6. осъществяват взаимодействие с органите на държавната власт и местното самоуправление;
7. проверяват постъпилите сигнали;
8. извършват проверки, възложени от прокуратурата по реда на Закона за съдебната власт;
9. изпълняват други функции, възложени с решение на Комисията.
Чл. 51. (1) Оперативно-издирвателната дейност има за цел:
1. превенция, предотвратяване, разкриване и противодействие на корупционни престъпления по чл. 194а от Наказателно-процесуалния кодекс; 
2. проверка на информация в докладите за несъответствие – в случаите по чл. 53, т. 3;
3. придобиване на сведения и информация за действия или бездействия, които разкриват корупционни прояви, и предоставянето им на разследващите органи;
4. изготвяне и съхраняване на веществени доказателствени средства и предоставянето им на разследващите инспектори или на съответните органи на съдебната власт.
(2) Оперативно-издирвателната дейност се осъществява от органите по чл. 23 чрез гласни и негласни методи и средства съобразно компетентността им при условия и по ред, определени с този закон и с наредба, приета от Комисията.
Чл. 52. Оперативно-издирвателните действия се извършват при зачитане и гарантиране на достойнството, правата и основните свободи на гражданите.
Чл. 53. Основания за извършване на оперативно-издирвателна дейност са: 
1. получени данни за лица, заемащи висши публични длъжности, които се подготвят, извършват или вече са извършили корупционни престъпления по чл. 194а от Наказателно-процесуалния кодекс;
2. искане на органите на досъдебното производство и на съда;
3. доклади за несъответствие, получени съгласно чл. 46, ал. 6 от Закона за установяване на конфликт на интереси и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
Чл. 54. (1) Оперативно-издирвателната дейност се извършва чрез:
1. извършване на справки по информационните фондове за лица, заемащи висша публична длъжност;
2. вземане на образци за сравнително изследване;
3. белязване на обекти и предмети;
4. изследване на предмети и документи;
5. извършване на наблюдение;
6. идентифициране на лица и обекти;
7. събиране на информация от технически канали за комуникация;
8. оперативно внедряване;
9. оперативна проверка на събраните данни и тяхното документиране;
10. извършване на насрещни проверки по документи;
11. вземане на обяснения от граждани.
(2) Оперативно-издирвателната дейност се осъществява чрез специфични способи и средства по ред, определен с инструкция, приета от Комисията, както и чрез специални разузнавателни средства – при условията и по реда на Закона за специалните разузнавателни средства.
(3) Комисията прави искане за използване на специални разузнавателни средства при условия и по ред, определени със Закона за специалните разузнавателни средства.
Чл. 55. (1) Веществените доказателствени средства, изготвени и събрани в процеса на оперативно-издирвателната дейност, се предоставят при условия и по ред, определени със закон.
(2) За всяко действие по тази глава органите по чл. 23 съставят протокол, освен когато извършеното действие е удостоверено с друг документ.
(3) Членовете на Комисията, органите по чл. 23, както и служителите в администрацията,  на които при или по повод изпълнение на служебните им задължения е станала известна информация за извършвана проверка, нямат право да я разгласяват.
Чл. 56. За изпълнение на възложените й със закона правомощия Комисията създава, поддържа и ползва информационни фондове.
Чл. 57. (1) За организацията на информационната дейност на Комисията, органите за нейното управление и контрол, както и за ползването на информацията се прилагат съответно разпоредбите на чл. 29 - 31 и 34 - 36 от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност".
(2) При осъществяване на контрола върху информационната дейност се спазват правилата за защита на класифицираната информация.

Глава седма
СИГНАЛИ

Чл. 58. (1) Всеки, който разполага с данни за корупция за лице, заемащо висша публична длъжност, може да подаде сигнал до Комисията. Сигналите може да се подават лично или чрез адвокат по пълномощие.
(2) За сигнал се приема и публикация в средствата за масово осведомяване, ако отговаря на изискванията за сигнал съгласно Закона за установяване на конфликт на интереси и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
(3) За условията и реда за подаване и разглеждане на сигнали по ал. 1 или 2 , както и за условията, реда и мерките за защита на лицата се прилагат глава шеста и седма от Закона за установяване на конфликт на интереси и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Глава осма
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 59. (1) Лице, което в определените срокове не окаже съдействие или не представи поисканите от Комисията сведения и документи, включително в електронен вид, се наказва с глоба от 200 до 1000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, глобата е в размер от 500 до 2000 лв.
(3) На юридическо лице, което в определените срокове не предостави поисканите от Комисията информация и документи, се налага имуществена санкция от 1000 до 5000 лв.
(4) Когато нарушението по ал. 3 е извършено повторно, имуществената санкция е в размер от 2000 до 20 000 лв.
Чл. 60. (1) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от определени от председателя на Комисията длъжностни лица, а наказателните постановления се издават от председателя на Комисията.
(2) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
Чл. 61. Глобите и имуществените санкции се внасят в приход на държавния бюджет.

Допълнителна разпоредба

§ 1. По смисъла на този закон:
1. "Повторно" е нарушението, извършено в двугодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление или решението на съда, с което на нарушителя е наложено наказание за същото по вид нарушение.
2. "Проверка за почтеност" е проверка, която има за цел да установи, че проверяваното лице изпълнява правомощията си почтено при спазване на Конституцията и законите на страната и в интерес на гражданите и обществото.
3. "Пропорционалност на намесата в личния и семейния живот" е намеса в такава степен, която не надхвърля необходимото за постигане на целите на този закон.
4. "Свързани лица" са:
а) съпрузите или лицата, които се намират във фактическо съжителство на съпружески начала, роднините по права линия, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и по сватовство - до втора степен включително; 
б) физически и юридически лица, с които лицето, заемащо публична длъжност, се намира в икономически или политически зависимости, които пораждат основателни съмнения в неговата безпристрастност и обективност.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 2. (1) В Комисията за противодействие на корупцията преминават съответната специализирана дирекция от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, осъществяваща дейности по превенция на корупцията съгласно отменената глава четвърта от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, както и съответната специализирана дирекция от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, осъществяваща дейности по противодействие на корупцията съгласно отменената глава девета от същия закон.
(2) В Комисията за противодействие на корупцията преминава съответстващата част от общата администрация на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, необходима за осъществяване на функциите й.  Разпределението на служителите в общата администрация се извършва със споразумение между председателите на двете комисии.
(3) Комисията за противодействие на корупцията е правоприемник на съответната част от активите, пасивите, архива, правата и задълженията на специализираните дирекции по ал. 1 и на администрацията по ал. 2.
(4) Трудовите и служебните правоотношения на ръководителите и служителите в специализираните дирекции по ал. 1 и администрацията по ал. 2 се уреждат при условията на чл. 123 от Кодекса на труда и чл. 87а от Закона за държавния служител.
(5) Служебните правоотношения на служителите по чл. 16, ал. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество преминават в служебни правоотношения с Комисията за противодействие на корупцията.
(6) Стажът, придобит по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество от служителите по ал. 5, преминали в Комисията за противодействие на корупцията, се зачита за работа при един и същ работодател, съответно орган по назначаване, включително при изплащане на дължимите обезщетения при прекратяване на правоотношенията със службата.
(7) Лицата по ал. 4 и 5 преминават към Комисията за противодействие на корупцията без срок на изпитване, освен служителите, които са със срок на изпитване.
(8) На лицата по ал. 4, които са заемали длъжност на ръководител на администрацията или служител в общата администрация и преминават на длъжност с идентични или сходни функции на Комисията за противодействие на корупцията, органът по назначаването може да предложи друга длъжност, съответна на квалификацията, професионалния опит и стажа. 
(8) При отказ на служителя да заеме предложената му длъжност съответното правоотношение се прекратява без предизвестие. Отказът се удостоверява писмено от служителя. В случай че последният откаже да го удостовери писмено, това обстоятелство се удостоверява с подписите на двама свидетели.
(9) До шест месеца от преназначаването лицата по ал. 4 и 5 преминават проверка за почтеност, като непреминаването на проверка за почтеност е основание за освобождаване от длъжността.
(10) Министерският съвет в тримесечен срок от влизането в сила на закона урежда отношенията във връзка с преобразуването на административните структури по ал. 1 и 2.
§ 3. (1) До изграждането на самостоятелни оперативно-издирвателни звена в Комисията за противодействие на корупцията Комисията за установяване на конфликт на интереси и за отнемане на незаконно придобитото имущество й предоставя за ползване необходимите персонални и технически ресурси за тези дейности, определени с акт на Министерския съвет.
(2) Използването на тези ресурси се извършва по начин, непозволяващ разкриване на интереса на Комисията за противодействие на корупцията, и при спазване на принципа "необходимост да се знае".
§ 4. Назначените до влизането в сила на закона органи по чл. 16, ал. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество са длъжни в едномесечен срок от конституиране на Комисията за противодействие на корупцията да предприемат необходимите действия за отстраняване на несъвместимостта по чл. 10, ал. 3 и на другите изисквания за несъвместимост по чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител.
§ 5. Неприключените до влизането в сила на този закон административнонаказателни производства се довършват по досегашния ред.
§ 6. (1) В едномесечен срок от влизането в сила на закона Народното събрание избира двама от членовете на Комисията за противодействие на корупцията, общото събрание на съдиите от Върховния касационен съд и общото събрание на съдиите от Върховния административен съд съответно избират по един член на комисията, а президентът на републиката назначава един член на комисията. Председателят на Комисията се определя чрез жребий измежду избраните, съответно назначените членове.
(2) Новоизбраните, съответно назначените председател и членове на Комисията за противодействие на корупцията встъпват в длъжност едновременно от датата на попълване на състава й. До встъпването им в длъжност заварените председател и членове на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество осъществяват дейността по този закон.
§ 7. В Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (обн., ДВ, бр. 7 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 20, 21, 41 и 98 от 2018 г., бр. 1, 17, 79 и 83 от 2019 г. и бр. 69 и 70 от 2020 г. и бр. 12 от 2021 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В наименованието на закона думите „противодействие на корупцията“ се заменят с „установяване на конфликт на интереси“.
2. В чл. 1:
а) в т. 1 думите „мерките“ се заменят с „мерки“;
б) в т. 3 думите „противодействие на корупцията“ се заменят с „установяване на конфликт на интереси“.
3. В чл. 2:
а) точка 1 се отменя;
б) в т. 2 думата „висши“ се заличава.
4. В чл. 3, ал. 2 т. 1 се отменя.
5. В чл. 6, ал. 1:
а) в т. 19 думите „противодействие на корупцията“ се заменят с „установяване на конфликт на интереси“;
б) създава се т. 19а:
„19а. членовете на Комисията за противодействие на корупцията;“.
6. В наименованието на глава втора думите „противодействие на корупцията“ се заменят с „установяване на конфликт на интереси“.
7. В чл. 7:
а) алинея 1 се отменя;
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) Комисията за установяване на конфликт на интереси и за отнемане на незаконно придобитото имущество е независим специализиран постоянно действащ държавен орган за осъществяване на мерки за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.“
8. В чл. 13, ал. 1:
а) точки 1 и 2 се отменят;
б) навсякъде думата „висши“ се заличава.
9. В чл. 14, ал. 1 т. 7 и 9 се отменят.
10. В чл. 15:
а) в ал. 1 т. 2 се отменя;
б) алинея 3 се отменя.
11. В чл. 16 ал. 2 се отменя.
12. В чл. 17 ал. 3 се отменя.
13. Член 27 се отменя.
14. Глава четвърта с чл. 30-34 се отменя.
15. В чл. 46:
а) в ал. 4 думата „висша“ се заличава;
б) създава се ал. 6:
„(6) При установено несъответствие след срока по ал. 1, когато има данни, че несъответствието се дължи на престъпление по чл. 194а от Наказателно-процесуалния кодекс, Комисията приема решение за изпращане на доклада за несъответствие заедно с материалите от проверката на Комисията за противодействие на корупцията за предприемане на действия по реда на Закона за противодействие на корупцията сред лица, заемащи висши публични длъжности.“
16. В чл. 47:
а) в ал. 1 думите „за корупция или“  и думата „висши“ се заличават;
б) в ал. 7 думите „или за корупция“ се заличават.
17. Глава девета с чл. 82-106 се отменя.
18. Навсякъде в закона:
а) думите „чл. 16, ал. 1 и 2“ се заменят с „чл. 16, ал. 1“;
б) думите „висши публични длъжности“ се заменят с „публични длъжности“, думите „висша публична длъжност“ се заменят с „публична длъжност“ и думите „висшата публична длъжност“ се заменят с „публичната длъжност“.
§ 8. В Наказателно-процесуалния кодекс (обн,, ДВ, бр. 86 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 46 и 109 от 2007 г., бр. 69 и 109 от 2008 г., бр. 12, 27, 32 и 33 от 2009 г., бр. 15, 32 и 101 от 2010 г., бр. 13, 33, 60, 61 и 93 от 2011 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 2011 г. - бр. 93 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 19, 20, 25 и 60 от 2012 г., бр. 17, 52, 70 и 71 от 2013 г., бр. 21 от 2014 г., бр. 14, 24, 41, 42, 60, 74 и 79 от 2015 г., бр. 32, 39, 62, 81 и 95 от 2016 г., бр. 13, 63 и 101 от 2017 г„ бр. 7 и 44 от 2018 г.; Решение № 14 на Конституционния съд от 2018 г. - бр. 87 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 96 от 2018 г., бр. 7, 16 и 83 от 2019 г., бр. 98, 103 и 110 от 2020 г., бр. 9, 16 и 20 от 2021 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2021 г. - бр. 41 от 2021 г.; изм., бр. 80 от 2021 г.; Решение № 13 на Конституционния съд от 2021 г. - бр. 85 от 2021 г.; изм. и доп., бр. 32 и 62 от 2022 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 35, ал. 3 т. 5 се изменя така:
„5. членовете на Комисията за противодействие на корупцията, на Комисията за установяване на конфликт на интереси и за отнемане на незаконно придобитото имущество и на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства;“.
2. В чл. 52, ал. 1 т. 2 и 3 се изменят така:
„2. служителите от Министерството на вътрешните работи, назначени на длъжност "разследващ полицай", служителите от Агенция "Митници”, назначени на длъжност "разследващ митнически инспектор", и служителите от Комисията за противодействие на корупцията, назначени на длъжност „разследващ инспектор“;
3. полицейските органи в Министерството на вътрешните работи, митническите органи в Агенция "Митници" и органите в Комисията за противодействие на корупцията - в случаите, предвидени в този кодекс.“
3. В чл. 71 ал. 4 се изменя така:
„(4) Принудителното довеждане се извършва от службите на Министерството на правосъдието, а в случаите, когато е постановено от разследващ полицай, от разследващ митнически инспектор или от разследващ инспектор - от службите на Министерството на вътрешните работи.“
4. Член 72а се изменя така:
„Управление на обезпечено имущество
Чл. 72а. Имуществото, обезпечено по реда на чл. 72 с цел конфискация или отнемане на вещи в полза на държавата, се управлява и пази по реда на Закона за установяване на конфликт на интереси и за отнемане на незаконно придобитото имущество.“
5. В чл. 194:
а) в ал. 1:
аа) точка 2 се изменя така:
„2. за престъпления, извършени от съдии, прокурори и следователи, от други лица с имунитет, от членове на Министерския съвет, от членове на Комисията за противодействие на корупцията или от държавни служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи или по чл. 43, ал. 1, т. 1 от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност", от служители на Агенция "Митници" и на Комисията за противодействие на корупцията в качеството им на разследващи органи, както и от органи по чл. 23 от Закона за противодействие на корупцията сред лица, заемащи висши публични длъжности;
бб) в т. 2а думата „висши“ се заличава, а думите „противодействие на корупцията“ се заменят с „установяване на конфликт на интереси“;
б) създава се нова ал. 7:
„(7) Органите по чл. 23 от Закона за противодействие на корупцията сред лица, заемащи висши публични длъжности, може да извършват действията по чл. 212, ал. 2 в случаите на престъпления по чл. 194а, както и действия по разследването, възложени им от прокурор, следовател или от разследващ инспектор.“
6. Създава се нов чл. 194а:
„Разследване от разследващи инспектори
Чл. 194а. Разследването на престъпленията по чл. 201 – 205, чл. 219, ал. 3 и ал. 4, предложение второ, чл. 220, 253-253б, 254а - 256, 282 – 283б, 285, 288, 289, 294, 295, 301 – 307, 310 и 311 от Наказателния кодекс, извършени от лице по чл. 5 от Закона за противодействие на корупцията сред лица, заемащи висши публични длъжности, се извършва от служители на Комисията за противодействие на корупцията, назначени на длъжност „разследващи инспектори”.”
7. Досегашният чл. 194а става чл. 194б и в него, в ал. 2 съюзът „и“ се заличава, а накрая се добавя „и служителите на Комисията за противодействие на корупцията, назначени на длъжност „разследващи инспектори“.
8. В чл. 196, ал. 1, т. 6 думите „Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“ се заменят с „Комисията за противодействие на корупцията“.
9. В чл. 213, ал. 1:
а) създава се ново изречение второ:
“В случаите на отказ да се образува досъдебно производство за престъпление по чл. 194а, прокурорът уведомява и Комисията за противодействие на корупцията.“;
б) досегашното изречение второ става изречение трето.
10. Създава се нов чл. 213а:
„Обжалване на отказ на прокурора да образува досъдебно производство 
Чл. 213а. (1) Потвърденото по чл. 213, ал. 1 постановление за отказ да се образува досъдебно производство за престъпление по чл. 194а подлежи на обжалване от Комисията за противодействие на корупцията пред съответния първоинстанционен съд в 7-дневен срок от получаването на преписа.
(2) Съдът разглежда делото еднолично в закрито заседание не по-късно от един месец от постъпването на материалите по преписката, като се произнася по обосноваността и законосъобразността на постановлението за отказ да се образува досъдебно производство с определение, което е окончателно.
(3) При отмяна на постановлението за отказ по ал. 1 съдът връща преписката на прокурора със задължителни указания относно прилагането на закона.
(4) Потвърждаването на постановлението от съда не е пречка за образуване на досъдебно производство, ако прокурорът или прокурор от по-горестояща прокуратура установят нови обстоятелства.“
11. В чл. 215, ал. 1 и 2 думите „Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“ се заменят с „Комисията за противодействие на корупцията“.
12. В чл. 243:
а) в ал. 4 се създава изречение второ:
„Когато наказателното производство е за престъпление по чл. 194а, препис от постановлението за прекратяване се изпраща на Комисията за противодействие на корупцията, която може да го обжалва пред съответния първоинстанционен съд в седемдневен срок от получаването на преписа.“;
б) в ал. 7 думите „или от ощетеното юридическо лице” се заменят с „от ощетеното юридическо лице или от Комисията за противодействие на корупцията“;
в) в ал. 10, изречение първо думите „или от ощетеното юридическо лице” се заменят с „от ощетеното юридическо лице или от Комисията за противодействие на корупцията“.
13. В чл. 245, ал. 1, изречение първо думите „Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“ се заменят с „Комисията за противодействие на корупцията“.
§ 9. Неприключените до влизането в сила на закона досъдебни производства за престъпления по чл. 194, ал. 1, т. 2а от Наказателно-процесуалния кодекс се довършват от органите, пред които са висящи.
§ 10. В Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (обн., ДВ, бр. 60 от 1988 г.; изм. и доп., бр. 59 от 1993 г., бр. 12 от 1996 г., бр. 67 от 1999 г., бр. 92 от 2000 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 30 и 33 от 2006 г., бр. 43 от 2008 г., бр. 17 от 2009 г., бр. 38 и 98 от 2012 г., 
бр. 7 от 2018 и бр. 94 от 2019 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 2, ал. 2 думите „Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“ се заменят със „Закона за установяване на конфликт на интереси и за отнемане на незаконно придобитото имущество".
2. В чл. 2а:
а) в заглавието думите „Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“ се заменят с „Комисията за установяване на  конфликт на интереси и за отнемане на незаконно придобитото имущество и на Комисията за противодействие на корупцията“;
б) думите „Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“ се заменят със „Закона за установяване на конфликт на интереси и за отнемане на незаконно придобитото имущество и по Закона за противодействие на корупцията сред лица, заемащи висши публични длъжности“.
§ 11. В Закона за мерките срещу финансирането на тероризма (обн., ДВ, бр. 16 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 31 от 2003 г., 
бр. 19 от 2005 г., бр. 59 от 2006 г., бр. 92 и 109 от 2007 г., бр. 28 и 36 от 2008 г., бр. 33 и 57 от 2011 г., бр. 38 и 102 от 2012 г., бр. 27 и 81 от 
2016 г., бр. 7 и 27 от 2018 г., бр. 42 и 94 от 2019 г., бр. 69 от 2020 г. и 
бр. 21 от 2021 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 3, ал. 2 думите „Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“ се заменят с “Комисията за установяване на  конфликт на интереси и за отнемане на незаконно придобитото имущество“.
2. В чл. 4а думите „Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“ се заменят с “Комисията за установяване на  конфликт на интереси и за отнемане на незаконно придобитото имущество“.
3. В чл. 9б, ал. 2 и 4 думите „дирекцията по чл. 16, ал. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество" се заменят с „дирекцията по чл. 23 от Закона за противодействие на корупцията сред лица, заемащи висши публични длъжности".
§ 12. В Закона за пазарите на финансови инструменти (обн., ДВ, бр. 15 от 2018 г.; попр., бр. 16 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 24 и 98 от 2018 г., бр. 17, 83, 94 и 102 от 2019 г., бр. 26, 28 и 64 от 2020 г., бр. 12 и 21 от 2021 г. и бр. 16, 25 и 51 от 2022 г.), в чл. 91, ал. 2 т. 4 се изменя така:
„4. Комисията за установяване на конфликт на интереси и за отнемане на незаконно придобитото имущество и на директорите на териториалните й дирекции и на Комисията за противодействие на корупцията;“.
§ 13. В Закона за нотариусите и нотариалната дейност (обн., ДВ, бр. 104 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 117, 118 и 123 от 1997 г., бр. 24 от 1998 г., бр. 69 от 1999 г., бр. 18 от 2003 г., бр. 29 и 36 от 2004 г., бр. 19 и 43 от 2005 г., бр. 30, 39 и 41 от 2006 г., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 50 и 69 от 2008 г., бр. 42, 47 и 82 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 32, 41 и 82 от 2011 г., бр. 38 и 95 от 2012 г., бр. 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 50 от 2015 г., бр. 105 от 2016 г., бр.103 от 2017 г., бр.7 и 77 от 2018 г. и бр. 107 от 2020 г.), в чл. 25, ал. 2 думите „Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“ се заменят със „Закона  за установяване на конфликт на интереси и за отнемане на незаконно придобитото имущество“.
§ 14. В Закона за кредитните институции (обн., ДВ, бр. 59 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2006 г., бр. 52, 59 и 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 23, 24, 44, 93 и 95 от 2009 г., бр. 94 и 101 от 2010 г., бр. 77 и 105 от 2011 г., бр. 38 и 44 от 2012 г., бр. 52, 70 и 109 от 2013 г., бр. 22, 27, 35 и 53 от 2014 г., бр. 14, 22, 50, 62 и 94 от 2015 г., бр. 33, 59, 62, 81, 95 и 98 от 2016 г., бр. 63, 97 и 103 от 2017 г., бр. 7, 15, 16, 20, 22, 51, 77, 98 и 106 от 2018 г., бр. 37, 42, 83, 94 и 96 от 2019 г., бр. 11, 13, 14, 18 и 64 от 2020 г., бр. 12 и 21 от 2021 г. и бр. 25 и 51 от 2022 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 56, ал. 3:
а) в т. 4 думите „Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“ се заменят с „Комисията за установяване на конфликт на интереси и за отнемане на незаконно придобитото имущество;“
б) създава се т. 4а: 
„4а. Комисията за противодействие на корупцията;“.
2. В чл. 56а, ал. 3:
а) в т. 5 думите „Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“ се заменят с „Комисията за установяване на конфликт на интереси и за отнемане на незаконно придобитото имущество“;
б) създава се т. 5а:
„5а. Комисията за противодействие на корупцията;“.
3. В чл. 62, ал. 6:
а) в т. 4 думите „Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“ се заменят с „Комисията за установяване на конфликт на интереси и за отнемане на незаконно придобитото имущество“;
б) създава се т. 4а:
„4а. Комисията за противодействие на корупцията;“.
	В чл. 64, ал. 1:

а) в т. 6 думите „Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“ се заменят с „Комисията за установяване на конфликт на интереси и за отнемане на незаконно придобитото имущество“;
б) създава се т. 6а:
„6а. Комисията за противодействие на корупцията и /или на нейните органи;“.
§ 15. В Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 105 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 30, 33, 34, 59, 63, 73, 80, 82, 86, 95 и 105 от 2006 г., бр. 46, 52, 53, 57, 59, 108 и 109 от 2007 г., бр. 36, 69 и 98 от 2008 г., бр. 12, 32, 41 и 93 от 2009 г., бр. 15, 94, 98, 100 и 101 от 
2010 г., бр. 14, 31, 77 и 99 от 2011 г., бр. 26, 38, 40, 82, 94 и 99 от 2012 г., бр. 52, 98, 106 и 109 от 2013 г., бр. 1 от 2014 г.; Решение № 2 на Конституционния съд от 2014 г. – бр. 14 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 18, 40, 53 и 105 от 2014 г., бр. 12, 14, 60, 61 и 94 от 2015 г., бр. 13, 42, 58, 62, 97 и 105 от 2016 г., бр. 58, 63, 85, 86, 92 и 103 от 2017 г., бр. 7, 15, 27, 77 и 98 от 2018 г., бр. 17, 64, 83, 96 и 102 от 2019 г., бр. 18, 28, 34, 69, 104 и 105 от 2020 и бр. 25 и 56 от 2022 г.), в чл. 74, ал. 1, т. 3 думите „председателя на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество или оправомощени от него длъжностни лица или директорите на териториалните дирекции на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“ се заменят с „председателя на Комисията за установяване на конфликт на интереси и за отнемане на незаконно придобитото имущество или оправомощени от него длъжностни лица или директорите на териториалните дирекции на Комисията за установяване на конфликт на интереси и за отнемане на незаконно придобитото имущество, председателя на Комисията за противодействие на корупцията или оправомощени от него длъжностни лица“.
§ 16. В Кодекса на труда (обн., ДВ, бр. 26 и 27 от 1986 г.; изм. и доп., бр. 6 от 1988 г., бр. 21, 30 и 94 от 1990 г., бр. 27, 32 и 104 от 1991 г., бр. 23, 26, 88 и 100 от 1992 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 1995 г. – бр. 69 от 1995 г.; изм. и доп., бр. 87 от 1995 г., бр. 2, 12 и 28 от 1996 г., бр. 124 от 1997 г., бр. 22 от 1998 г.; Решение № 11 на Конституционния съд от 1998 г. – бр. 52 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 56, 83, 108 и 133 от 1998 г., бр. 51, 67 и 110 от 1999 г., бр. 25 от 2001 г., бр. 1, 105 и 120 от 2002 г., бр. 18, 86 и 95 от 2003 г., бр. 52 от 2004 г., бр. 19, 27, 46, 76, 83 и 105 от 2005 г., бр. 24, 30, 48, 57, 68, 75, 102 и 105 от 2006 г., бр. 40, 46, 59, 64 и 104 от 2007 г., бр. 43, 94, 108 и 109 от 2008 г., бр. 35, 41 и 103 от 2009 г., бр. 15, 46, 58 и 77 от 2010 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 2010 г. – бр. 91 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 100 и 101 от 2010 г., бр. 18, 33, 61 и 82 от 2011 г., бр. 7, 15, 20 и 38 от 2012 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2012 г. – бр. 49 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 77 и 82 от 2012 г., бр. 15 и 104 от 2013 г., бр. 1, 27 и 61 от 
2014 г., бр. 54, 61, 79 и 98 от 2015 г., бр. 8, 57, 59, 98 и 105 от 2016 г., 
бр. 85, 86, 96 и 102 от 2017 г., бр. 7, 15, 30, 42, 59, 77, 91 и 92 от 2018 г., бр. 79 от 2019 г., бр. 13, 28, 44, 64, 104, 107 и 109 от 2020 г. и бр. 25, 51, 58 и 62 от 2022 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 107а, ал. 5:
а) в изречение трето думата „висша“ се заличава;
б) навсякъде думите „Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“ се заменят със „Закона за установяване на конфликт на интереси и за отнемане на незаконно придобитото имущество“.
2. В чл. 330, ал. 2:
а) в т. 9 думите „Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“ се заменят със „Закона за установяване на конфликт на интереси и  за отнемане на незаконно придобитото имущество“;
б) в т. 11 думите „Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“ се заменят със „Закона за установяване на конфликт на интереси и за отнемане на незаконно придобитото имущество и в Закона за противодействие на корупцията сред лица, заемащи висши публични длъжности“.
§ 17. В Изборния кодекс (обн., ДВ, бр. 19 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 35, 53 и 98 от 2014 г., бр. 79 от 2015 г., бр. 39, 57, 85 и 97 от 2016 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2017 г. – бр. 20 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 85 от 2017 г., бр. 94 и 102 от 2018 г., бр. 17, 21, 29, 34, 60 и 61 от 2019 г., бр. 88 и 107 от 2020 г., бр. 36 от 2021 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2021 г. – бр. 37 от 2021 г.; Решение № 9 на Конституционния съд от 2021 г. – бр. 58 от 2021 г.; изм., бр. 15 от 2022 г.), в чл. 51, ал. 2, т. 7 думите „Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“ се заменят със „Закона за установяване на конфликт на интереси и за отнемане на незаконно придобитото имущество“.
§ 18. В Закона за администрацията (обн., ДВ, бр. 130 от 
1998 г.; Решение № 2 на Конституционния съд от 1999 г. – бр. 8 от 
1999 г.; изм. и доп., бр. 67 от 1999 г., бр. 64 и 81 от 2000 г., бр. 99 от 
2001 г.; попр., бр. 101 от 2001 г., бр. 95 от 2003 г., бр. 19 от 2005 г., бр. 24, 30, 69 и 102 от 2006 г., бр. 46 и 78 от 2007 г., бр. 43 и 94 от 2008 г., бр. 35 и 42 от 2009 г., бр. 24 и 97 от 2010 г., бр. 69 от 2011 г., бр. 15 и 82 от 
2012 г., бр. 15 и 17 от 2013 г., бр. 19 и 27 от 2014 г., бр. 60 и 96 от 2015 г., бр. 50, 57 и 98 от 2016 г., бр. 85 и 103 от 2017 г., бр. 7 от 2018 г. и бр. 21 от 2020 г.) навсякъде думите „Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“ се заменят със „Закона за установяване на конфликт на интереси и за отнемане на незаконно придобитото имущество“.
§ 19. В Закона за държавния служител (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 1 от 2000 г., бр. 25, 99 и 110 от 2001 г., бр. 45 от 2002 г., бр. 95 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 19 от 2005 г., бр. 24, 30 и 102 от 2006 г., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 43, 94 и 108 от 2008 г., бр. 35, 42, 74 и 103 от 2009 г., бр. 15, 46, 58 и 77 от 2010 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 2010 г. – бр. 91 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 97 от 2010 г., бр. 1, 18 и 100 от 2011 г., бр. 15, 20, 38 и 82 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 14, 24, 54 и 98 от 2015 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2016 г. – бр. 38 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 57, 81 и 105 от 2016 г., бр. 86 и 103 от 2017 г., бр. 7, 30, 38, 77 и 103 от 2018 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2019 г. – бр. 23 от 2019 г.; изм. и доп., бр. 79 и 100 от 2019 г. и бр. 13, 28, 44, 104, 107 и 109 от 2020 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 29:
а) в изречение второ думата „висша“ се заличава;
б) навсякъде думите „Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“ се заменят със „Закона за установяване и конфликт на интереси и за отнемане на незаконно придобитото имущество“.
2. В чл. 107, ал. 1:
а) в т. 8 думите „Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“  се заменят със „Закона за установяване на конфликт на интереси и за отнемане на незаконно придобитото имущество“;
б) в т. 11 думите „Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“ се заменят със „ Закона за установяване на конфликт на интереси и за отнемане на незаконно придобитото имущество и в Закона за противодействие на корупцията сред лица, заемащи висши публични длъжности“.
§ 20. В Закона за местното самоуправление и местната администрация (обн., ДВ, бр. 77 от 1991 г.; изм. доп., бр. 24, 49 и 65 от 1995 г., бр. 90 от 1996 г., бр. 122 от 1997 г., бр. 33, 130 и 154 от 1998 г., бр. 67 и 69 от 1999 г., бр. 26 и 85 от 2000 г., бр. 1 от 2001 г., бр. 28, 45 и 119 от 2002 г., бр. 69 от 2003 г., бр. 19 и 34 от 2005 г., бр. 30 и 69 от 
2006 г., бр. 61 и 63 от 2007 г., бр. 54 и 108 от 2008 г., бр. 6, 14, 35, 42 и 44 от 2009 г., бр. 15 и 97 от 2010 г., бр. 9 и 32 от 2011 г.; Решение № 4 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 36 от 2011 г.; изм. доп., бр. 57 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г. бр. 15 от 2013 г., бр. 1, 19 и 53 от 2014 г., бр. 39, 43 и 51 от 2016 г., бр. 9, 99 и 103 от 2017 г., бр. 7, 21, 24 и 47 от 2018 г., бр. 79 от 2019 г., бр. 44 от 2020 г., бр. 70 и 107 от 2020 г. и бр. 9 от 
2021 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В глава шеста се създава чл. 50а:
„Чл. 50а. Резултатите от дейността на съответните етични комисии по сигнали за нарушения на етичните кодекси на съответния общински съвет се публикуват на интернет страницата на съответната община.“
2. Навсякъде  думите „Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“ се заменят със „Закона за установяване на конфликт на интереси и за отнемане на незаконно придобитото имущество“.
§ 21. В Закона за Министерството на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 53 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 98 и 107 от 2014 г., бр. 14, 24, 56 и 61 от 2015 г., бр. 81, 97, 98 и 103 от 2016 г., бр. 13 от 2017 г.; Решение № 4 на Конституционния съд от 2017 г. – бр. 26 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 58, 97 и 103 от 2017 г., бр. 7 и 10 от 2018 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 2018 г. – бр. 48 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 55 и 77 от 2018 г., бр. 7, 17, 34 и 58 от 2019 г., бр. 60 и 85 от 2020 г., бр. 20 от 2021 г. и бр. 22, 56 и 62 от 2022 г.) навсякъде думите „Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“ се заменят със „Закона за установяване на конфликт на интереси и за отнемане на незаконно придобитото имущество“.
§ 22. В Закона за Държавна агенция "Национална сигурност" (обн., ДВ, бр. 109 от 2007 г.; изм., бр. 69 и 94 от 2008 г., 
бр. 22, 35, 42, 82 и 93 от 2009 г., бр. 16, 80 и 97 от 2010 г., бр. 9 и 100 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15, 30, 52, 65 и 71 от 2013 г., бр. 53 от 
2014 г., бр. 14, 24 и 61 от 2015 г., бр. 15, 101, 103 и 105 от 2016 г., бр. 103 от 2017 г., бр. 7, 27, 55, 56 и 88 от 2018 г., бр. 7, 17, 94 и 99 от 2019 г. и бр. 51 от 2020 г.) се правят следните изменения:
1. В § 1 т. 4 се отменя.
2. Навсякъде думите „Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“ се заменят със „Закона за установяване на конфликт на интереси и за отнемане на незаконно придобитото имущество“.
§ 23. В Закона за дипломатическата служба (обн., ДВ, бр. 78 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 42 от 2009 г., бр. 97 и 100 от 2010 г., бр. 69 от 2011 г.; Решение № 11 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 95 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 15 и 38 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г. и бр. 7 и 30 от 2018 г.), в чл. 31, ал. 2, т. 3 думите „Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“ се заменят със „Закона за установяване на конфликт на интереси и за отнемане на незаконно придобитото имущество“.
§ 24. В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г. – бр. 55 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр., бр. 76 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 80, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г., 
бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от 2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и 100 от 2010 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 
2011 г. – бр. 45 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 60, 77 и 100 от 2011 г., бр. 7, 21, 38, 40, 44, 58, 81, 89, 94 и 99 от 2012 г., бр. 15, 20, 70, 98, 104, 106, 109 и 111 от 2013 г., бр. 1, 18, 27, 35, 53 и 107 от 2014 г., бр. 12, 14, 22, 54, 61, 79, 95, 98 и 102 от 2015 г., бр. 62, 95, 98 и 105 от 2016 г., бр. 62, 92, 99 и 103 от 2017 г., бр. 7 и 15 от 2018 г.; попр., бр. 16 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 17, 30, 46, 53, 64, 77, 88, 98, 102 и 105 от 2018 г., бр. 12, 35, 83, 94 и 99 от 2019 г., бр. 26, 28, 51, 64, 69, 103 и 109 от 2020 г., бр. 12, 19, 21 и 77 от 2021 г. и бр. 16, 18, 25, 51, 58 и 62 от 2022 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 37, ал. 4 думите "Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество" се заменят със „Закона за установяване на конфликт на интереси и за отнемане на незаконно придобитото имущество“ .
2. В чл. 69, ал. 2 думите „чл. 16, ал. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество" се заменят с „чл. 23 от Закона за противодействие на корупцията сред лица, заемащи висши публични длъжности“.
§ 25. В Закона за Националната агенция за приходите (обн., ДВ, бр. 112 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 114 от 2003 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 105 от 2006 г., бр. 109 от 2007 г., бр. 12, 32, 42 и 95 от 2009 г., бр. 15, 51, 54, 97, 98 и 99 от 2010 г., бр. 38 и 94 от 2012 г., бр. 109 от 2013 г., 
бр. 60, 94 и 95 от 2015 г., бр. 58 и 105 от 2016 г., бр. 103 от 2017 г., бр. 7 и 38 от 2018 г., бр. 13, 94, 96 и 100 от 2019 г., бр. 38 и 105 от 2020 г. и 
бр. 56 от 2022 г.), в чл. 9, ал. 3, т. 4 думите „Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“ се заменят със „Закона за установяване на конфликт на интереси и за отнемане на незаконно придобитото имущество“.
§ 26. В Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието (обн., ДВ, бр. 100 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 42 и 82 от 2009 г., бр. 41 и 97 от 2010 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 43 от 2016 г. и бр. 7 от 
2018 г.), в чл. 10а, ал. 2, т. 6 думите „Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“ се заменят със „Закона за установяване на конфликт на интереси и за отнемане на незаконно придобитото имущество“.
§ 27. В Закона за националната стандартизация (обн., ДВ, бр. 88 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 42 от 2009 г., бр. 97 от 2010 г., бр. 82 от 2012 г., бр. 7 и 103 от 2018 г. и бр. 14 от 2021 г.), в чл. 16, ал. 2, т. 5 думите „Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“ се заменят със „Закона за установяване на конфликт на интереси и за отнемане на незаконно придобитото имущество“.
§ 28. В Закона за Националния дарителски фонд "13 века България" (обн., ДВ, бр. 12 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 32 и 94 от 2005 г., бр. 113 от 2007 г., бр. 42 и 74 от 2009 г., бр. 97 от 2010 г., бр. 68 от 
2013 г., бр. 7 от 2018 г. и бр. 100 от 2019 г.), в чл. 7, ал. 6, т. 6 думите „Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“ се заменят със „Закона за установяване на конфликт на интереси и за отнемане на незаконно придобитото имущество“.
§ 29. В Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, бр. 13 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 34 от 2016 г., бр. 63, 85, 96 и 102 от 2017 г., бр. 7, 15, 17, 24, 30, 49, 77, 80, 86, 102 и 105 от 2018 г., бр. 17, 83 и 102 от 
2019 г., бр. 23 и 107 от 2020 г. и бр.62 от 2022 г.) навсякъде думите „Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“ се заменят със „Закона за установяване на конфликт на интереси и за отнемане на незаконно придобитото имущество“.
§ 30. В Закона за ограничаване изменението на климата (обн., ДВ, бр. 22 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 14, 17, 41 и 56 от 2015 г., 
бр. 47 от 2016 г., бр. 12, 58 и 85 от 2017 г., бр. 7 и 15 от 2018 г., бр. 25 от 2020 г. и бр. 19 от 2021 г.), в чл. 54, ал. 5 думите „Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“ се заменят със „Закона за установяване на конфликт на интереси и за отнемане на незаконно придобитото имущество“.
§ 31. В Закона за омбудсмана (обн., ДВ, бр. 48 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 30 и 68 от 2006 г., бр. 42 от 2009 г., бр. 97 от 2010 г., бр. 29 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г. и бр. 7 и 20 от 2018 г.), в чл. 15, ал. 1, т. 5 думите „Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“ се заменят със „Закона за установяване на конфликт на интереси и за отнемане на незаконно придобитото имущество“.
§ 32. В Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (обн., ДВ, бр. 35 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 74, 82, 93 и 99 от 2009 г., бр. 16, 88, 98 и 101 от 2010 г., бр. 23, 48, 99 и 100 от 2011 г., бр. 20, 33 и 38 от 2012 г., бр. 15, 66 и 68 от 2013 г., бр. 1 и 98 от 2014 г., бр. 14, 24, 61, 79 и 88 от 2015 г., бр. 13, 17, 50, 81, 98 и 103 от 2016 г., бр. 58, 85 и 103 от 2017 г., бр. 7, 77 и 98 от 2018 г., бр. 17, 42 и 94 от 2019 г., бр. 38, 69 и 109 от 2020 г., бр. 16 и 23 от 2021 г.; попр., бр. 25 от 2021 г.; изм. и доп., бр. 15 и 62 от 2022 г.) навсякъде думите "Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество" се заменят със „Закона за установяване на конфликт на интереси и за отнемане на незаконно придобитото имущество".
§ 33. В Закона за правната помощ (обн., ДВ, бр. 79 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2005 г., бр. 17 и 30 от 2006 г., бр. 42 от 2009 г., 
бр. 32, 97 и 99 от 2010 г., бр. 9, 82 и 99 от 2011 г., бр. 82 от 2012 г., бр. 15 и 28 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г., бр. 97 от 2016 г., бр. 13 и 63 от 2017 г., бр. 7, 56, 77 и 92 от 2018 г. и бр.24 и 101 от 2019 г.), в чл. 14, ал. 1, т. 4 думите „Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество" се заменят със „Закона за установяване на конфликт на интереси и за отнемане на незаконно придобитото имущество.“
§ 34. В Закона за приватизация и следприватизационен контрол (обн., ДВ, бр. 28 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 78 от 2002 г., бр. 20 и 31 от 2003 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2003 г. – бр. 39 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 46 и 84 от 2003 г., бр. 55 и 115 от 2004 г., бр. 28, 39, 88, 94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 36, 53, 72 и 105 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 36, 65, 94, 98 и 110 от 2008 г., бр. 24, 42, 82 и 99 от 2009 г., 
бр. 18, 50, 89 и 97 от 2010 г., бр. 19 и 98 от 2011 г., бр. 20, 38, 54 и 60 от 2012 г., бр. 15, 23, 66 и 68 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14, 34, 41 и 61 от 2015 г., бр. 13 и 60 от 2016 г., бр. 13, 58 и 96 от 2017 г., бр. 7, 8, 64, 90 от 2018 г., бр. 56, 79, 83 от 2019 г. и бр.14, 54 и 65 от 2020 г.) навсякъде думите „Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество" се заменят със „Закона за установяване на конфликт на интереси и за отнемане на незаконно придобитото имущество“.
§ 35. В Закона за професионалното образование и обучение (обн., ДВ, бр. 68 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 1 и 108 от 2000 г., бр. 111 от 2001 г., бр. 103 и 120 от 2002 г., бр. 29 от 2003 г., бр. 28, 77 и 94 от 
2005 г., бр. 30 и 62 от 2006 г.; попр., бр. 63 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 13 и 26 от 2008 г., бр. 36 и 74 от 2009 г., бр. 50 и 97 от 2010 г., бр. 66, 68 и 70 от 2013 г., бр. 61, 98 и 107 от 2014 г., бр. 14 и 79 от 2015 г., бр. 59 от 
2016 г., бр. 58 и 103 от 2017 г., бр. 7, 92, 108 от 2018 г., бр. 100 от 2019 г., бр. 17 и бр. 21 от 2020 г. и бр. 41 от 2022 г.) в чл. 45, ал. 7, т. 5 думите “Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“ се заменят със „Закона за установяване на конфликт на интереси и за отнемане на незаконно придобитото имущество“.
§ 36. В Закона за радиото и телевизията (обн., ДВ, бр. 138 от 1998 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 1999 г. – бр. 60 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 81 от 1999 г., бр. 79 от 2000 г., бр. 96 и 112 от 2001 г., бр. 77 и 120 от 2002 г., бр. 99 и 114 от 2003 г., бр. 99 и 115 от 2004 г., бр. 88, 93 и 105 от 2005 г., бр. 21, 34, 70, 80, 105 и 108 от 2006 г., бр. 10, 41, 53 и 113 от 2007 г., бр. 110 от 2008 г., бр. 14, 37, 42 и 99 от 2009 г., бр. 12, 47, 97, 99 и 101 от 2010 г., бр. 28, 99 и 105 от 2011 г., 
бр. 38 и 102 от 2012 г., бр. 15, 17 и 27 от 2013 г.; Решение № 8 на Конституционния съд от 2013 г. – бр. 91 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 109 от 2013 г., бр. 19 и 107 от 2014 г., бр. 96 от 2015 г., бр. 46, 61, 98 и 103 от 2016 г. и бр. 8, 63, 75, 92 и 99 от 2017 г.,  бр. 7, 27, 44, 77, 103 и 106 от 2018 г., бр. 100 от 2019 г., бр. 68, 104 и 109 от 2020 г., бр. 20 от 2021 г. и бр. 8 от 2022 г.) навсякъде думите „Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“ се заменят със „Закона за установяване на конфликт на интереси и за отнемане на незаконно придобитото имущество".
§ 37. В Закона за Сметната палата (обн., ДВ, бр. 12 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 98 от 2016 г., бр. 96, 99 и 103 от 2017 г. и бр. 7 от 2018 г.) навсякъде думите „Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество" се заменят със „Закона за установяване на конфликт на интереси и за отнемане на незаконно придобитото имущество“.
§ 38. В Закона за социално подпомагане (обн., ДВ, бр. 56 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 45 и 120 от 2002 г., бр. 18, 30 и 105 от 2006 г., 
бр. 52 и 59 от 2007 г., бр. 58 от 2008 г., бр. 14, 41 и 74 от 2009 г., бр. 15 от 2010 г., бр. 9 и 51 от 2011 г., бр. 32 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 8 от 2016 г. и бр. 85 от 2017 г. , бр.7, 17, 77, 91 и 105 от 2018 г., бр.24, 35, 101 от 2019 г. и бр. 71 от 2020 г.), в чл. 28, ал. 5, т. 6 думите „Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество" се заменят със „Закона за установяване на конфликт на интереси и за отнемане на незаконно придобитото имущество“.
§ 39. В Закона за специалните разузнавателни средства (обн., ДВ, бр. 95 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 70 от 1999 г., бр. 49 от 2000 г., бр. 17 от 2003 г., бр. 86 от 2005 г., бр. 45 и 82 от 2006 г., бр. 109 от 
2007 г., бр. 43 и 109 от 2008 г., бр. 88, 93 и 103 от 2009 г., бр. 32 и 88 от 2010 г., бр. 1 и 13 от 2011 г., бр. 44 от 2012 г., бр. 17, 52, 70 и 111 от 
2013 г., бр. 53 и 107 от 2014 г., бр. 14, 42, 56, 74 и 79 от 2015 г., бр. 39, 81 и 103 от 2016 г., бр. 63, 84 и 103 от 2017 г.,бр.7 и 56 от 2018 г., бр.17 и 37 от 2019 г., бр. 69 от 2020 г. и бр. 32 и 62 от 2022 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 13:
а) в ал. 1 т. 7 се изменя така:
"7. дирекцията по чл. 23 от Закона за противодействие на корупцията;“
б) в ал. 3 думите „председателят на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество или писмено оправомощеният от него заместник-председател“ се заменят с „председателят на Комисията за противодействие на корупцията“.
2. В чл. 15, ал. 1 думите "Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество" се заменят с „Комисията за противодействие на корупцията.“
3. В чл. 19в, ал. 5, т. 5 думите „Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество" се заменят със "Закона за установяване на конфликт на интереси и за отнемане на незаконно придобитото имущество“.
4. В чл. 34в, ал. 6, т. 4 думите „Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество" се заменят със "Закона за установяване на конфликт на интереси и за отнемане на незаконно придобитото имущество“.
§ 40. В Закона за статистиката (обн., ДВ, бр. 57 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 42 от 2001 г., бр. 45 и 74 от 2002 г., бр. 37 от 2004 г., бр. 39, 81 и 88 от 2005 г., бр. 100 от 2007 г., бр. 98 от 2008 г., бр. 42 и 95 от 2009 г., бр. 97 от 2010 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 7 от 2018 г. и 
бр. 38 от 2020 г.), в чл. 8, ал. 3, т. 5 думите "Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество" се заменят със „Закона за установяване на конфликт на интереси и за отнемане на незаконно придобитото имущество“.
§ 41. В Закона за стоковите борси и тържищата (обн., ДВ, 
бр. 93 от 1996 г.; изм., бр. 41 и 153 от 1998 г., бр. 18 от 1999 г., бр. 20 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 30, 34, 80 и 85 от 2006 г., бр. 53 от 2007 г., бр. 42 и 82 от 2009 г., бр. 18 и 97 от 2010 г., бр. 39 и 42 от 2011 г., бр. 38 и 77 от 2012 г., бр. 12 и 14 от 2015 г., и бр. 85 и 103 от 2017 г., бр. 7 от 
2018 г. и бр. 52 от 2020 г.), в чл. 7, ал. 1, т. 4 думите "Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество" се заменят със „Закона за установяване на конфликт на интереси и за отнемане на незаконно придобитото имущество“.
§ 42. В Закона за съхранение на въглероден диоксид в земните недра (обн., ДВ, бр. 14 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 82 от 2012 г. и бр. 14 от 2015 г., бр. 7 и 27 от 2018 г. и бр. 79 от 2020 г.), в чл. 31, ал. 4, 
т. 2 думите "Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество" се заменят със „Закона за установяване на конфликт на интереси и за отнемане на незаконно придобитото имущество“.
§ 43. В Закона за безопасно използване на ядрената енергия (обн., ДВ, бр. 63 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 120 от 2002 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 76, 88 и 105 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 11 и 109 от 2007 г., бр. 36 и 67 от 2008 г., бр. 42 и 74 от 2009 г., бр. 80, 87, 88 и 97 от 2010 г., бр. 26 от 2011 г., бр. 38 и 82 от 2012 г., бр. 15, 66 и 68 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г. и бр. 58, 99, 102 и 103 от 2017 г., бр. 7 и 77 от 2018 г. и бр.17 от 2020 г.), в чл. 7, ал. 1, т. 6 думите "Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество” се заменят със „Закона за установяване на конфликт на интереси и за отнемане на незаконно придобитото имущество".
§ 44. В Закона за Българската народна банка (обн., ДВ, 
бр. 46 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 49 и 153 от 1998 г., бр. 20 и 54 от 1999 г., бр. 109 от 2001 г., бр. 45 от 2002 г., бр. 10 и 39 от 2005 г., бр. 37, 59 и 108 от 2006 г., бр. 52 и 59 от 2007 г., бр. 24, 42 и 44 от 2009 г., бр. 97 и 101 от 2010 г., бр. 48 и 62 от 2015 г., бр. 51 и 59 от 2016 г., бр. 97 от 2017 г., 
бр. 7, 20 и 106 от 2018 г., бр.37, 83 от 2019 г., бр.13 и 14 от 2020 г., бр.12 от 2021 г. и бр. 25 от 2022 г.), в чл.12, ал. 9 навсякъде думите „Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“ се заменят със „Закона за установяване на конфликт на интереси и за отнемане на незаконно придобитото имущество“.
§ 45. В Закона за Българската телеграфна агенция (обн., ДВ, бр. 99 от 2011 г.; Решение № 11 на Конституционния съд от 2012 г. – 
бр. 78 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 15 от 2013 г., бр. 19 от 2014 г., бр. 74 и 79 от 2015 г., бр. 98 от 2016 г., бр. 103 от 2017 г., бр. 7 от 2018 г. и бр. 20 от 2021 г.), в чл. 14, ал. 2, т. 5 думите "Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество" се заменят със „Закона за установяване на конфликт на интереси и за отнемане на незаконно придобитото имущество".
§ 46. В Закона за гарантиране на влоговете в банките (oбн., ДВ, бр. 62 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 96 и 102 от 2015 г., бр. 103 от 
2017 г., бр. 7, 15, 20 и 27 от 2018 г., бр. 17 и 37 от 2019 г., бр. 12 и 19 от 2021 г. и бр. 16 от 2022 г.), в чл. 6, ал. 1, т. 8 думите „Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество" се заменят със „Закона за установяване на конфликт на интереси и за отнемане на незаконно придобитото имущество“.
§ 47. В Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия (обн., ДВ, бр. 102 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 41, 57 и 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 25, 35, 42, 82 и 93 от 2009 г., бр. 18, 54 и 97 от 
2010 г., бр. 23, 32 и 48 от 2011 г., бр. 25, 38, 87 и 103 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г., бр. 79 от 2015 г., бр. 71 от 2016 г., бр. 13 и 103 от 2017 г., бр. 7 от 2018 г., бр. 17 и 79 от 2019 г., бр. 69 от 2020 г., бр. 23 от 2021 г., и бр. 43 от 2022 г.), в чл. 5, ал. 7, т. 4 думите „Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество" се заменят със „Закона за установяване на конфликт на интереси и за отнемане на незаконно придобитото имущество“.
§ 48. В Закона за електронните съобщения (обн., ДВ, бр. 41 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 109 от 2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г., бр. 17, 35, 37 и 42 от 2009 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2009 г. – бр. 45 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 82, 89 и 93 от 2009 г., бр. 12,  17, 27 и 97 от 2010 г., бр. 105 от 2011 г., бр. 38, 44 и 82 от 2012 г., бр. 15, 27, 28, 52, 66 и 70 от 2013 г., бр. 11, 53, 61 и 98 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г.; Решение № 2 на Конституционния съд от 2015 г. – бр. 23 от 2015 г.; изм. и доп., 
бр. 24, 29, 61 и 79 от 2015 г., бр. 50, 95, 97 и 103 от 2016 г. и бр. 58, 85 и 101 от 2017 г., бр. 7, 21, 28, 77 и 94 от 2018 г., бр. 17, 47, 74, 94 и 100 от 2019 г., бр. 28, 51, 62 и 69 от 2020 г.; Решение № 15 от 17.11.2020 г. на Конституционния съд на РБ - бр. 101 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2020 г., бр. 20 от 2021 г. и бр. 15 и 32 от 2022 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 251б, ал. 2, изречение първо думите „глава девета от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество" се заменят с „глава шеста от Закона за противодействие на корупцията сред лица, заемащи висши публични длъжности“.
2. В чл. 251в, ал. 1, т. 5 думите „дирекцията по чл. 16, ал. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество" се заменят с „дирекцията по чл. 23 от Закона за противодействие на корупцията сред лица, заемащи висши публични длъжности“;
3. Навсякъде думите „Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество" се заменят със „Закона за установяване на конфликт на интереси и за отнемане на незаконно придобитото имущество“.
§ 49. В Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр. 107 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2004 г., бр. 18 и 95 от 2005 г., бр. 30, 65 и 74 от 
2006 г., бр. 49, 55 и 59 от 2007 г., бр. 36, 43 и 98 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 82 и 103 от 2009 г., бр. 54 и 97 от 2010 г., бр. 35 и 47 от 2011 г., бр. 38, 54 и 82 от 2012 г., бр. 15, 20, 23, 59 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14, 17, 35, 48 и 56 от 2015 г., бр. 42, 47 и 105 от 2016 г., бр. 51, 58, 102 и 103 от 2017 г., бр. 7, 38, 57, 64, 77, 83, 91 и 103 от 2018 г., бр. 17, 41 и 79 от 2019 г., бр. 25, 38 и 57 от 2020 г., бр. 9 и 21 от 2021 г. и бр.8 и 9 от 2022 г.) навсякъде думите „Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество" се заменят със „Закона за установяване на конфликт на интереси и за отнемане на незаконно придобитото имущество“.
§ 50. В Закона за закрила и развитие на културата (обн., ДВ, бр. 50 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 1 от 2000 г.; попр., бр. 34 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 75 от 2002 г., бр. 55 от 2004 г., бр. 28, 74, 93, 99 и 103 от 
2005 г., бр. 21, 41 и 106 от 2006 г., бр. 84 от 2007 г., бр. 19, 42 и 74 от 2009 г., бр. 13, 50 и 97 от 2010 г., бр. 25 и 54 от 2011 г., бр. 77 и 102 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 96 от 2015 г., бр. 16 от 2016 г., бр. 7, 28, 88, 94 и 103 от 2018 г., бр. 47 и 100 от 2019 г., бр. 26, 44 и 52 от 2020 г. и бр. 18 от 2022 г.), в чл. 26, ал. 5, т. 5 думите "Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество" се заменят със „Закона за установяване на конфликт на интереси и за отнемане на незаконно придобитото имущество“.
§ 51. В Закона за защита на конкуренцията (обн., ДВ, бр. 102 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 42 от 2009 г., бр. 54 и 97 от 2010 г., бр. 73 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 56 от 2015 г., бр. 2, 7 и 77 от 2018 г., бр. 17 и 28 от 2019 г. и бр. 17 от 2021 г.), в чл. 5, ал. 1, т. 4 думите "Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество" се заменят със „Закона за установяване на конфликт на интереси и за отнемане на незаконно придобитото имущество“.
§ 52. В Закона за защита на личните данни (обн., ДВ, бр. 1 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 70 и 93 от 2004 г., бр. 43 и 103 от 2005 г., бр. 30 и 91 от 2006 г., бр. 57 от 2007 г., бр. 42 от 2009 г., бр. 94 и 97 от 2010 г., 
бр. 39, 81 и 105 от 2011 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 81 от 2016 г., бр. 85 и 103 от 2017 г., бр. 7 от 2018 г. и бр.17 от 2019 г., Решение № 8 на Конституционния съд от 2019 г. - бр. 93 от 2019 г.), в чл. 8, ал. 4, т. 2, буква "д" думите "Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество" се заменят със „Закона за установяване на конфликт на интереси и за отнемане на незаконно придобитото имущество“.
§ 53. В Закона за защита на потребителите (обн., ДВ, бр. 99 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 30, 51, 53, 59, 105 и 108 от 2006 г., бр. 31, 41, 59 и 64 от 2007 г., бр. 36 и 102 от 2008 г., бр. 23, 42 и 82 от 2009 г., бр. 15, 18 и 97 от 2010 г., бр. 18 от 2011 г., бр. 38 и 56 от 2012 г., бр. 15, 27 и 30 от 2013 г., бр. 61 от 2014 г., бр. 14, 57, 60 и 102 от 2015 г., бр. 59 и 74 от 2016 г., бр. 8, 58 и 103 от 2017 г., бр. 7, 20 и 37 от 2018 г., бр. 17, 45 и 100 от 2019 г., бр. 13 и 52 от 2020 г., бр. 20 и 23 от 2021 г. и бр. 20 от 2022 г.), в чл. 165 навсякъде думите "Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество" се заменят със „Закона за установяване на конфликт на интереси и за отнемане на незаконно придобитото имущество“.
§ 54. В Закона за защита от дискриминация (обн., ДВ, бр. 86 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 70 от 2004 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 30 и 68 от 2006 г., бр. 59 и 100 от 2007 г., бр. 69 и 108 от 2008 г., бр. 42, 74 и 103 от 2009 г., бр. 97 от 2010 г., бр. 23 и 39 от 2011 г., бр. 38 и 58 от 2012 г., 
бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 26 от 2015 г., бр. 33 и 105 от 2016 г. и бр. 7 от 2018 г.), в чл. 44, ал. 1, т. 5 думите "Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество" се заменят със „Закона за установяване на конфликт на интереси и за отнемане на незаконно придобитото имущество“.
§ 55. В Закона за здравното осигуряване (обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 93 и 153 от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113 от 1999 г., бр. 1 и 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 1, 54, 74, 107, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 50, 107 и 114 от 2003 г., бр. 28, 38, 49, 70, 85 и 111 от 2004 г., бр. 39, 45, 76, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 17, 18, 30, 33, 34, 59, 80, 95 и 105 от 2006 г., бр. 11 от 2007 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2007 г. – бр. 26 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 31, 46, 53, 59, 97, 100 и 113 от 2007 г., бр. 37, 71 и 110 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 19, 26, 43, 49, 58, 59, 62, 96, 97, 98 и 100 от 2010 г., бр. 9, 60, 99 и 100 от 2011 г., бр. 38, 60, 94, 101 и 102 от 2012 г., бр. 4, 15, 20, 23 и 106 от 2013 г., бр. 1, 18, 35, 53, 54 и 107 от 2014 г., 
бр. 12, 48, 54, 61, 72, 79, 98 и 102 от 2015 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2016 г. – бр. 20 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 98 от 2016 г., бр. 85, 101 и 103 от 2017 г., бр. 7, 17, 30, 40, 77, 92, 102 и 105 от 2018 г., бр. 24, 99 и 101 от 2019 г., бр. 54, 67 и 103 от 2020 г., бр. 21 от 2021 г. и бр. 18, 32 и 62 от 2022 г.), в чл. 19, ал. 4, т. 2 думите „Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“ се заменят със „Закона за установяване на конфликт на интереси и за отнемане на незаконно придобитото имущество“.
§ 56. В Закона за Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 31, 67 и 112 от 2003 г., бр. 85 от 2004 г., бр. 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 56, 59 и 84 от 2006 г., бр. 52, 97 и 109 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г., бр. 24 и 42 от 2009 г., бр. 43 и 97 от 2010 г., бр. 77 от 2011 г., бр. 21, 38, 60, 102 и 103 от 2012 г., бр. 15 и 109 от 
2013 г., бр. 34, 62 и 102 от 2015 г., бр. 42 и 76 от 2016 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 2017 г. – бр. 57 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 62, 92 и 95 и 103 от 2017 г., бр. 7, 15, 24, 27, 77 и 101 от  2018 г., бр.12, 17, 42, 83, 94 и 102 от 2019г., бр. 26 и 64 от 2021 г. и бр.16, 25 и 51 от 2022 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 25, ал. 1 се създава т. 3а:
"3а. на Комисията за противодействие на корупцията или на нейните органи;“
2. Навсякъде думите „Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“ се заменят със „Закона за установяване на конфликт на интереси и за отнемане на незаконно придобитото имущество“.
§ 57. В Закона за концесиите (обн., ДВ, бр. 96 от 2017 г.; изм. и доп., бр.103 от 2017 г., бр.7 и 15 от 2018г, бр. 25, 60 и 79 от 2019 г., 
бр. 17 от 2021 г.), в § 1, т. 12 от Допълнителните разпоредби думите "Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество" се заменят със „Закона за установяване на конфликт на интереси и за отнемане на незаконно придобитото имущество“.
§ 58. В Закона за културното наследство (обн., ДВ, бр. 19 от 2009 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2009 г. – бр. 80 от 
2009 г.; изм. и доп., бр. 92 и 93 от 2009 г., бр. 101 от 2010 г., бр. 54 от 2011 г., бр. 15, 38, 45, 77 и 82 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 16, 52 и 74 от 2016 г., бр. 96 от 2017 г., бр. 7, 77, 89 и 98 от 2018 г., бр. 1 и 62 от 2019 г., бр.21 и 44 от 2020 г. и бр. 17 от 2021 г.), в 
чл. 195, ал. 9 думите "Законът за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество" се заменят със „Законът за установяване на конфликт на интереси и за отнемане на незаконно придобитото имущество“.
§ 59. В Закона за народните читалища (обн., ДВ, бр. 89 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 95 от 1997 г., бр. 90 от 1999 г., бр. 28 и 94 от 
2005 г., бр. 108 от 2006 г., бр. 42 и 74 от 2009 г., бр. 47 и 97 от 2010 г., 
бр. 68 от 2013 г., бр. 74 от 2016 г., бр.102 от 2017 г., бр. 7 от 2018 г. и 
бр. 28, 44 и 104 от 2020 г.), в чл. 19а думите „Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество" се заменят със „Закона за установяване на конфликт на интереси и за отнемане на незаконно придобитото имущество.“
§ 60. В Закона за рибарството и аквакултурите (обн., ДВ, бр. 41 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 88, 94 и 105 от 2005 г., бр. 30, 65, 82, 96 и 108 от 2006 г., бр. 36, 43 и 71 от 2008 г., бр. 12, 32, 42, 80 и 82 от 2009 г., бр. 61 и 73 от 2010 г., бр. 8 и 19 от 2011 г., бр. 38, 59, 77 и 102 от 2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г., бр. 53 и 107 от 2014 г., бр. 12 и 102 от 2015 г., бр. 105 от 2016 г., бр. 58, 63, 92 и 103 от 2017 г., бр.7, 17, 27, 55, 77, 91 и 98 от 2018 г., бр. 98 от 2019 г. и бр. 52 от 2020 г.) навсякъде думите „Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество" се заменят със „Закона за установяване и конфликт на интереси и за отнемане на незаконно придобитото имущество“.
§ 61. В Закона за съдебната власт (обн., ДВ, бр. 64 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 69 и 109 от 2008 г., бр. 25, 33, 42, 102 и 103 от 2009 г., 
бр. 59 от 2010 г., бр. 1, 23, 32, 45, 81 и 82 от 2011 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 93 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 20, 50 и 81 от 2012 г., бр. 15, 17, 30, 52, 66, 70 и 71 от 2013 г., бр. 19, 21, 53, 98 и 107 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 28, 39, 50, 62 и 76 от 2016 г., бр. 13 от 2017 г.; Решение № 1 на Конституционния съд от 2017 г. – бр. 14 от 
2017 г.; изм. и доп., бр. 63, 65, 85, 90 и 103 от 2017 г., бр. 7, 15, 49 и 77 от 2018 г., бр. 17 от 2019 г.; Решение № 2 на Конституционния съд от 2019 г. – бр. 19 от 2019 г.; изм. и доп., бр. 29, 64 и 83 от 2019 г., бр. 11, 86, 103, 109 и 110 от 2020 г., бр. 16 от 2021 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2021 г. – бр. 41 от 2021 г.; Решение № 6 на Конституционния съд от 2021 г. – бр. 43 от 2021 г.; изм. и доп., бр. 80 от 2021 г., бр. 15, 24 и 32 от 2022 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2022 г. – бр. 56 от 2022 г., изм. и доп., бр. 62 от 2022 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 48, ал. 2, изречение второ думите „Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“ се заменят с „Комисията за установяване на конфликт на интереси и за отнемане на незаконно придобитото имущество“.
2. Навсякъде думите „Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“ се заменят със „Закона за установяване на конфликт на интереси и за отнемане на незаконно придобитото имущество“.
§ 62. В Кодекса за застраховането (обн., ДВ, бр. 102 от 
2015 г.; изм. и доп., бр. 62, 95 и 103 от 2016 г., бр. 8, 62, 63, 85, 92, 95 и 103 от 2017 г., бр. 7, 15, 24, 27, 77 и 101 от 2018 г., бр. 17, 42 и 83 от 
2019 г., бр. 26, 28 и 64 от 2020 г., бр. 21 от 2021 г. и бр. 16 и 25 от 2022 г.), в чл. 150, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2а думите „Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“ се заменят с „Комисията за установяване на конфликт на интереси и за отнемане на незаконно придобитото имущество“.
2. Създава се т. 2б:
"2б. пред Комисията за противодействие на корупцията и нейните органи по установения в закона ред;".
§ 63. В Закона за защита на класифицираната информация (обн., ДВ, бр. 45 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 5 и 31 от 2003 г., бр. 52, 55 и 89 от 2004 г., бр. 17 и 82 от 2006 г., бр. 46, 57, 95 и 109 от 2007 г., бр. 36, 66, 69 и 109 от 2008 г., бр. 35, 42, 82 и 93 от 2009 г., бр. 16 и 88 от 2010 г., бр. 23, 48 и 80 от 2011 г., бр. 44 и 103 от 2012 г., бр. 52 и 70 от 2013 г., 
бр. 49 и 53 от 2014 г., бр. 14, 61 и 79 от 2015 г., бр. 28 от 2016 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2016 г. – бр. 49 от 2016 г.; изм. и доп., 
бр. 62, 71 и 81 от 2016 г., бр. 97 и 103 от 2017 г., бр.7, 17, 44 , 77 и 88 от 2018 г., бр. 17 от 2019 г., бр. 60, 69 и 105 от 2020 г., бр. 80 от 2021 г. и 
бр. 62 от 2022 г.), в § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби думите „органите по чл. 16, ал. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество" се заменят с „органите по чл. 23 от Закона за противодействие на корупцията сред лица, заемащи висши публични длъжности.“
§ 64. В Закона за мерките срещу изпирането на пари (обн., ДВ, бр. 27 от 2018 г.; изм. и доп., бр 94 от 2018 г.,бр. 17 , 34, 37, 42 и 94 от 2019 г., бр.18 и 69 от 2020 г. бр.7, 17 и 21 от 2021 г. и бр.25 и 32 от 
2022 г.) се правят следните изменения:
1.	В чл. 71, ал. 1 думите „Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“ се заменят с „Комисията за противодействие на корупцията“.
2.	В чл. 75 навсякъде думите „дирекцията по чл. 16, ал. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“ се заменят с „дирекцията по чл. 23 от Закона за противодействие на корупцията сред лица, заемащи висши публични длъжности“. 
3.	В чл. 96, ал. 3 думите „Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество” се заменят с „Комисията за противодействие на корупцията“.
4.	В чл. 115, ал. 6 думите „Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“ се заменят с „Комисията за противодействие на корупцията.“
§ 65. В Закона за движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 1 от 2000 г., бр. 43 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от 2003 г., бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004 г., бр. 79, 92, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 61, 64, 80, 82, 85 и 102 от 2006 г., бр. 22, 51, 53, 97 и 109 от 2007 г., бр. 36, 43, 69, 88 и 102 от 2008 г., бр. 74, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 54, 98 и 100 от 2010 г., бр. 10, 19, 39 и 48 от 2011 г.; Решение № 1 на Конституционния съд от 2012 г. – бр. 20 от 2012 г.; изм. и доп., 
бр. 47, 53, 54, 60 и 75 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 53 и 107 от 2014 г., бр. 14, 19, 37, 79, 92, 95, 101 и 102 от 2015 г., бр. 13, 50, 81, 86, 98 и 101 от 2016 г., бр. 9, 11, 54, 58, 77 и 97 от 2017 г., бр. 2, бр. 7, 17, 55, 59, 62, 77, 86, 105 от 2018г., бр. 13, 17, 60 от 2019 г., бр. 51, 60, 69, 71, 104, 109 от 2020 г., бр. 18 и 23 от 2021 г; Решение № 3 на Конституционния съд от 2021 г. - бр. 26 от 2021 г.; изм. и доп., бр. 80 от 2021 г.; Решение 
№ 11 на Конституционния съд от 2021 г. - бр. 84 от 2021 г.), в чл. 91, ал. 3 думите "Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“ се заменят с „Комисията за противодействие на корупцията“.
§ 66. В Закона за публичното предлагане на ценни книжа (обн., ДВ, бр. 114 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 63 и 92 от 2000 г., бр. 28, 61, 93 и 101 от 2002 г., бр. 8, 31, 67 и 71 от 2003 г., бр. 37 от 2004 г., бр. 19, 31, 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 33, 34, 59, 63, 80, 84, 86 и 105 от 
2006 г., бр. 25, 52, 53 и 109 от 2007 г., бр. 67 и 69 от 2008 г., бр. 23, 24, 42 и 93 от 2009 г., бр. 43 и 101 от 2010 г., бр. 57 и 77 от 2011 г., бр. 21, 94 и 103 от 2012 г., бр. 109 от 2013 г., бр. 34, 61, 62, 95 и 102 от 2015 г., бр. 33, 42, 62 и 76 от 2016 г., бр. 62, 91 и 95 от 2017 г. бр. 7, 15, 20, 24 и 77 от 2018 г., бр.17, 83, 94 и 102 от 2019 г., бр. 26 и 28, 44, бр. 64 2020 г., бр. 12 и 21 от 2021 г. и бр. 16, 25 и 51 от 2022 г.), в чл. 77ж, ал. 3, т. 6 думите "Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество" се заменят със „Закона за установяване на конфликт на интереси и за отнемане на незаконно придобитото имущество“.
§ 67. В Закона за митниците ( обн., ДВ, бр. 15 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 89 и 153 от 1998 г., бр. 30 и 83 от 1999 г., бр. 63 от 2000 г., 
бр. 110 от 2001 г., бр. 76 от 2002 г., бр. 37 и 95 от 2003 г., бр. 38 от 
2004 г., бр. 45, 86, 91 и 105 от 2005 г., бр. 30 и 105 от 2006 г., бр. 59 и 109 от 2007 г., бр. 28, 43 и 106 от 2008 г., бр. 12, 32, 42, 44 и 95 от 2009 г., 
бр. 54, 55, 73 и 94 от 2010 г., бр. 82 от 2011 г., бр. 38 и 54 от 2012 г., 
бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 42 и 60 от 2015 г., бр. 58, 75 и 98 от 2016 г., бр. 99 и 103 от 2017 г., бр. 24, 80, 98 и 105 от 2018 г., бр. 7 и 17 от 2019 г.; Решение № 4 на Конституционния съд от 2019 г. – бр. 32 от 2019 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2019 г. – бр. 75 от 
2019 г.; изм. и доп., бр. 100 и 102 от 2019 г., бр. 14 от 2020 г. и бр. 62 от 2022 г.), в чл. 10, ал. 6 думите „Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“ се заменят със „Закона за установяване на конфликт на интереси и за отнемане на незаконно придобитото имущество“.
§ 68. Разпоредбите относно разпределението на досъдебните производства на принципа на случайния подбор чрез електронно разпределение съобразно поредността на постъпването се прилагат след създаването на необходимите технически и организационни условия.
§ 69. (1) Комисията приема правилника по чл. 6, ал. 4 в двумесечен срок от влизането в сила на закона.
(2) В тримесечен срок от влизането в сила на закона се приемат наредбите по чл. 27, ал. 2 и чл. 51, ал. 2.
(3) В тримесечен срок от влизането в сила на закона се приемат инструкциите по чл. 30, ал. 1, чл. 40, ал. 2, чл. 41, ал. 2 и чл. 54, ал. 2. 
(4) В двумесечен срок от влизането в сила на закона се приемат правилата по чл. 13, ал. 1, т. 6.
§ 70. Законът влиза в сила от 1 декември 2022 г.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

(Вежди Рашидов)



М  О  Т  И  В  И

към проекта на Закон за противодействие на корупцията сред лица, заемащи висши публични длъжности

Причини, които налагат приемането на законопроекта:
Борбата с корупцията по висшите етажи на властта в България не дава нужните резултати. Такава е общосподелената констатация както на обществото, така и на международните наблюдатели. Една от главните причини за това са неубедителните разследвания на това сложно явление, включително произтичащи от трудности при доказването на корупционни престъпления, както и съществуващите възможности за нерегламентирана намеса в работата на разследващите органи. 
2. Основна цел на законопроекта:
Именно поради изложените причини основната цел на предлагания законопроект за противодействие на корупцията е създаването на ефективен орган за борба с корупцията.
За да бъде новият орган ефективен, той не може да е просто механичен сбор от съществуващи институции с драстично различаващи се правна природа, същност, цели, дейности, функции и правомощия, каквото е съществуващото положение със създадения през 2018 г. „мега орган“, а именно действащата Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ). 
Поради това новият антикорупционен орган следва да съсредоточи в себе си само онези правомощия, които пряко засягат превенцията и противодействието на корупционните престъпления. Това означава, че в него трябва да се концентрират анализаторски, оперативен и разследващ потенциал. С настоящия законопроект се предлага тези функции да се слеят по качествено нов начин и при пълна хармония, координация и ефективно взаимодействие между тях в една нова Комисия за противодействие на корупцията. 
3. Предлаганите промени в проекта на Закон за противодействие на корупцията сред лица, заемащи висши публични длъжности са следните: 
Две ще са основните направления на работа на новата структура. 
Едното е свързано с провеждането на политика по превенция на корупцията чрез събиране и анализ на информация за националните антикорупционни политики и мерки, разработване и предлагане на мерки за превенция и противодействие на корупцията и координация на прилагането им.
Другото основно направление на работа на новата структура е разкриването и разследването на престъпленията по чл. 201 – 205, чл. 219, ал. 3 и ал. 4, предложение второ, чл. 220, 253-253б, 254а, 254б, 255, 256, 
282 – 283б, 285, 288, 289, 294, 295, 301 – 307, 310 и 311 от Наказателния кодекс, извършени от лица, заемащи определени висши публични длъжности, изрично посочени в чл. 5 от законопроекта.
По този начин работата на Комисията е фокусирана в две посоки. Дейността по разследване е концентрирана върху тези престъпления, които в наказателноправната теория и практика се характеризират като корупционни – длъжностно присвояване, умишлена безстопанственост, сключване на неизгодна сделка, отделни престъпления по служба, подкуп, включително посредничество към подкуп, търговия с влияние, както и такива, свързани с тях, като изпиране на пари, отделни престъпления против финансовата и данъчната система, документни престъпления. Възприемайки корупцията като явление, неразривно свързано с упражняването на власт, критериите за определянето на посочените деяния като престъпления с корупционен характер се отнасят както до качеството на субекта – длъжностно лице, и до користния мотив за извършването им, така и до обществената сфера, която съответното престъпление засяга –дейността на държавния апарат, стопанския сектор, финансовата и данъчната система и др. 
Основни последици на тези престъпления са вредата за обществения интерес и най-вече разрушаването на доверието в държавните институции. Именно поради последното се предлага и работата на Комисията да е насочена към определен кръг лица, заемащи изрично посочените в законопроекта висши публични длъжности, като народни представители, членове на правителството, членове на Европейския парламент от Република България, изборни членове на Висшия съдебен съвет, главен инспектор и инспектори в Инспектората към Висшия съдебен съвет, ръководители на бюджетни организации или други оправомощени длъжностни лица, които изпълняват функции на органи за финансово управление и контрол на средства от Европейския съюз и свързаното с тях национално финансиране или чужди средства съгласно разпоредбите на Закона за публичните финанси, членове на различни регулаторни органи, ръководни лица на различни държавни агенции и комисии, на изпълнителни агенции, на Агенция „Митници“, на Националната агенция за приходите, областни управители и кметове на общини. Става дума за категории лица, заемащи длъжности във висшия ешалон на държавната власт на централно и местно ниво, чиято дейност в най-голяма степен следва да се основава на принципите на законност, почтеност и професионализъм и при която всяко отклонение от тези принципи засяга основите на държавността.
За изпълнение на дейностите по разкриване и разследване органите на Комисията следва да разполагат с необходимите оперативно-издирвателни и разследващи правомощия. Оперативно-издирвателната дейност ще продължи да се осъществява от служителите, натоварени и досега с тази дейност в действащата КПКОНПИ, които ще преминат в новата комисия, като се запазва досегашният им статут. Този вид дейност ще се извършва, когато за някое от лицата, включени в обхвата на законопроекта (чл. 5), е получена информация за споменатите по-горе корупционни престъпления, по искане на органите на досъдебното производство и на съда или при констатирано несъответствие между декларираното и реално установеното имуществено състояние на тези лица. 
Разследването ще се осъществява от служители на Комисията, назначени на длъжност „разследващи инспектори“. Те ще са разследващи органи по смисъла на Наказателно-процесуалния кодекс, подобно на разследващите полицаи и разследващите митнически инспектори. Дейността им по разследването на посочените по-горе престъпления, извършени от лицата, заемащи висши публични длъжности, ще се извършва при условията и по реда на кодекса. 
За осигуряване на независимостта и самостоятелността на разследващите инспектори в законопроекта са установени няколко гаранции. Предвижда се служебните им правоотношения да възникват, съответно да се прекратяват, не от председателя на Комисията, а с решение на Комисията като колективен орган. На разследващите инспектори няма да може да се възлагат други дейности извън дейността по разследване на престъпления. При осъществяване на правомощията си те вземат решения по вътрешно убеждение, основано на обективно, всестранно и пълно изследване на всички обстоятелства по делото, като се ръководят от закона. Горестоящите ръководители нямат право да дават указания за извършването на действия по разследването, както и по какъвто и да е друг начин да се намесват в разследването.
Предвижда се на длъжност „разследващи инспектори“ да се назначават юристи с най-малко 10 години юридически стаж. Назначаването им, както и това на служителите, осъществяващи оперативно-издирвателната дейност се провежда след конкурс и успешно премината проверка за почтеност, като и двете категории служители следва да отговорят и на определени изисквания за несъвместимост със службата. 
Законопроектът предлага и различен от досега установените начини на формиране на състава на Комисията като колегиален орган. За да се гарантира нейната независимост се предвижда двама от членовете й да се избират от парламента, един да се назначава от президента на републиката, а по един да се избира на общо събрание на съдиите от Върховния касационен съд, съответно на общо събрание на съдиите от Върховния административен съд. Предвижда се Комисията да се председателства на ротационен принцип за една година, като председателят се определя чрез жребий. 
Установява се публична процедура при избора на членовете от Народното събрание с широко участие в процедурата на неправителствени организации, Висшия адвокатски съвет, висши училища и научни организации. Подобен публичен механизъм е предвиден и при назначаването на члена на Комисията от президента на републиката.
Наред с това мандатът от пет години без възможност за подновяване, както и изчерпателно изброените основания за прекратяване на пълномощията на членовете на Комисията без възможност за субективна преценка също са допълнителни гаранции за независимостта на този колегиален орган.
Комисията ще се отчита на всеки шест месеца пред Народното събрание, както ежегодно до 31 март ще представя в парламента годишен доклад за дейността си през предходната календарна година.
Със законопроекта се предлагат и редица промени в други закони с оглед на преструктурирането на сегашната КПКОНПИ и създаването на Комисия за противодействие на корупцията. 

Съществени промени се правят в действащия Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, включително в наименованието на закона. Предвижда се ограничаване на неговия обхват, като той ще урежда дейностите по конфликта на интереси, по осигуряване на публичност на имуществото на широкия кръг лица, установен в него, както и по отнемането на незаконно придобитото имущество. За да се избегне противоречиво тълкуване се прави разграничение във вида на категориите лица, които попадат в приложното му поле, като те вече се определят като такива, заемащи публични длъжности, за разлика от кръга лица, попадащи в обхвата на законопроекта, относим единствено към лица, заемащи изрично посочените в законопроекта висши публични длъжности. 
С промените в Наказателно-процесуалния кодекс се въвежда нова категория разследващи органи, а именно разследващите инспектори към Комисията за противодействие на корупцията. Изрично се определят и видовете престъпления, които те ще разследват, когато са извършени от лица, заемащи висши публични длъжности, посочени в чл. 5 от законопроекта. За първи път се въвежда  възможност при наличие на отказ от образуване на досъдебно производство по такива дела, потвърден от по-горестоящата прокуратура, Комисията да обжалва този отказ пред съответния първоинстанционен съд, чието определение е окончателно. При отмяна на постановлението за отказ съдът връща преписката на прокурора със задължителни указания относно прилагането на закона. Потвърждаването на постановлението от съда не е пречка за образуване на досъдебно производство, ако прокурорът или прокурор от по-горестояща прокуратура установят нови обстоятелства.
4. Очаквани резултати:
качествено подобряване на процесите, свързани с противодействието на корупцията, предотвратяването и установяването на конфликта на интереси, а оттам и при отнемането на незаконно придобитото имущество; 
повишаване на доверието на гражданите и бизнеса в институциите, и по-конкретно в компетентните за борба с корупцията органи; 


	подобряване на институционалната среда за бизнес, работа и живот в страната.
5. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.
Очаква се въздействие върху бюджета през следващите бюджетни години и поради това е изготвена финансова обосновка съгласно приложение 2.1 към чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „а“ от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. 

Обезпечаването на новата численост на персонала на Комисията за противодействие на корупцията ще бъде реализирано за сметка на утвърдената численост на КПКОНПИ (новата Комисия за установяване на конфликт на интереси и за отнемане на незаконно придобитото имущество) и в случай на необходимост, за сметка на други структури, без да се увеличава общата численост на администрацията на изпълнителната власт, спазвайки ограничението на § 16, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за администрацията (ДВ, бр. 15 от 2012 г.) Съобразно ал. 2 на § 16 от Закона за администрацията при необходимост Министерският съвет съобразно своите правомощия може да извършва компенсирани промени в рамките на числеността на персонала по предложение на председателя на Комисията след предварително съгласуване с администрацията на Министерския съвет.
Бюджетът на новата Комисия ще бъде структуриран чрез компенсирани промени за сметка на утвърдения бюджет на КПКОНПИ, като в случай на необходимост при възможност могат да бъдат одобрявани допълнителни средства в хода на изпълнението на държавния бюджет.
На основание чл. 26, ал. 4, изречение последно от Закона за нормативните актове срокът за предложения и становища по проекта, публикуван за обществени консултации, е 14 дни. По-краткият срок е обоснован както от сериозността на проблема, така и от факта, че проектът на Закон за противодействие на корупцията е включен в Националния план за възстановяване и устойчивост със срок на изпълнение в края на третото тримесечие на 2022 г.


Проектът на Закон за противодействие на корупцията сред лица, заемащи висши публични длъжности не съдържа разпоредби, въвеждащи актове на Европейския съюз, поради което не е приложена таблица за съответствие с правото на Европейския съюз.
Относно съответствието на законопроекта с Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и с практиката на Европейския съд по правата на човека е изготвена справка от Министерството на правосъдието.
Законопроектът не съдържа разпоредби, свързани с въвеждането на регулаторни режими.
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