
Божидар Джамбазов, Резюме от изказване на кръгла маса: 

Наказателноправна защита на публичните финанси, 16.12.2011 г., София 

Една от най-проблемните области в наказателното право е свързана с финансовата 

престъпност. Голяма част от НК е доста остаряла и неадекватна към съвременните 

икономически условия.  

Защита на финансовите интереси на ЕС е дадена в чл. 248а и чл. 254б от НК. България 

изпълнява своите задължения по европейските регламенти, като у нас дори е гарантирана по-

висока защита, но на практика това не е така. Тези състави се прилагат в много редки случаи. 

На практика за умишлени действия от страна на бенефициенти, злоупотребили със средства от 

фондове на ЕС, наказанието е административно. Необходимо е въвеждането на адекватни 

текстове в НК, които да гарантират пълна защита на финансовите интереси на ЕС. 

Като проблемни области при приложението на ЗОП се очертават облагодетелстването на 

отделни фирми и лица, свързани с възложителите на обществени поръчки. На първо място, 

това се случва при заобикаляне на праговете, установени за обществени поръчки, както и 

праговете, установени в чл. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки.  

Проблем има при заобикаляне на праговете, установени в Наредбата, при представяне на три 

оферти. Оказва се, че това е само привидно използване на тази най-лека процедура, защото 

впоследствие се оказва, че заплатените стойности са такива, които са налагали приложението 

на закона. Друг проблем са практиките за завишаване на цените на обществените поръчки – 

обикновено се включват скрити комисионни, които впоследствие се разпределят между 

лицата, участващи в самата обществена поръчка и съответния възложител. Други проблеми във 

връзка с това е разликата между цена и качество. Често се договарят цени, които изискват 

определено качество, но впоследствие се влагат материали с по-ниско качество и това довежда 

до облагодетелстване на участника в обществената поръчка. Като следващ проблем се 

очертава възможността, дадена в чл. 70 от Закона за обществените поръчки, който дава 

възможност при наличие на нереално ниски цени, част от тези участници да бъдат 

дисквалифицирани и да остане една-единствена фирма, която да получи обществената 

поръчка. Нерядко този текст се използва за дисквалификация на фирми, които предлагат по-

ниски цени, като това не подлежи на никакъв самостоятелен контрол. 

Необходимо е в почти всички случаи участие, от една страна, на възложителите на обществени 

поръчки, а от друга – на изпълнителите. Най-лекият състав са документните престъпления – 

при подаване на оферти и документи, които следва да обусловят добро представяне на 

определен участник, като част от тях са с невярно съдържание или са неистински. Това може да 

доведе в определени случаи и до по-тежки престъпления (например с отчетни документи), 

включително да се достигне до документна измама. Други престъпления са свързани с 

ангажиране на отговорността на самите възложители – в едните случаи става въпрос за 

престъпления по чл. 282 от НК, а в други – за безстопанственост. Дискусионен е въпросът с 

ангажиране на отговорността на представителите на юридически лица при евентуално 

осъществено длъжностно присвояване. Следва да се мисли и за данъчни престъпления и пране 

на пари, а не да се ограничава анализът до класическите институти.  



Друг проблем представлява възможността за ангажиране на наказателната отговорност на 

участници в колективни органи, които взимат решения при реализиране на обществени 

поръчки. От една страна, взима се решение от колективен орган, който възлага на 

изпълнителен директор осъществяването на обществените поръчки. От друга страна, проблем 

стои и при комисиите от длъжностни лица, които оценяват участниците в обществените 

поръчки, като становището им често става основание лицето да се защити, че е взело 

решението на базата на решение на колективния орган.  

Последният проблем е възможността за търсене на наказателна отговорност от юридически 

лица. Има наченки на разрешение на този проблем в чл. 83 и сл. от ЗАНН. Може би на базата 

на отговорността на колективните органи би могло да се намери решение на този въпрос и на 

законодателно равнище  


