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ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИЯТА
Обща характеристика. Дисертацията е посветена на проблемите на
предотвратяването на корупция и усъвършенстване на антикорупционото
законодателство в държавните органи на Република Казахстан. В работата са
представени криминологическите характеристики на престъпленията, а
също така наказателноправните характеристики на корупционните
правонарушения. На основата на изучените фактори, определящи
възникването, развитието и разпространението на това явление, са
направени последващи препоръки за усъвършенстване системата от мерки
по предотвратяването на корупционни правонарушения в държавните
органи и усъвършенстване на антикорупционото законодателство.
Актуалност на темата на изследването. Проблемът с корупционната
престъпност, нейната превенция и контрол, е значим и актуален за всички
общества и времена. В момента тя се задълбочава в резултат на засилване на
социално-икономически, политически и други фактори, глобализацията на
текущите процеси и появата на нови детерминанти, които отразяват
актуалната ситуация в Република Казахстан. Въпреки, че тази тема е една от
най-обсъжданите на световно ниво, така и в Казахстан, тя е не само
незадоволително изчерпана, напротив, появяват се нови моменти, което
прави неефективни известните модели и подходи за предотвратяване на това
явление, изискват се нови политики и стратегии за борба с корупцията. Поспециално е необходимо да се проучат въпросите, свързани с корупцията:
- като цяло, корупцията в държавната служба;
- в сферата на държавния бюджет и обществените поръчки;
- корупцията в Националния фонд на Република Казахстан и
разработване на мерки за предотвратяване на това явление.
Цел и задачи на изследването. Целта на изследването е
разработването на криминологични и наказателноправни основи за
предупреждение от корупционна престъпност в обществените органи на
Република Казахстан, а въз основа на резултатите от изследването, да се
формулират изводи и препоръки, насочени към подобряване на
законодателството и по-ефективна превенция на корупционните
престъпления.
Постигането на тази цел включва следните задачи:
- ретроспективно проучване на историкоправните аспекти на борбата
с корупцията в нашата страна, определянето на същността и правните
понятия за "корупция" и "корупционна престъпност";
- определяне и охарактеризиране на формите на корупционни прояви
в обществените органи на Република Казахстан, степента на тяхната
социална опасност;
- криминологични характеристики на корупционната престъпност;
- систематизиране на причините и условията, благоприятстващи
разпространението на корупционни престъпления;
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- изпълнението на правния анализ на престъпните деяния, свързани с
корупцията в рамките на наказателното законодателство на Република
Казахстан, както и особености на квалификацията на корупционни
престъпления, извършени от държавни служители;
- разработване на предложения за подобряване на наказателното
законодателство, предвиждащо отговорност за корупция;
- проучване на чуждото законодателство и анализ на международния
правен опит в борбата с корупцията;
- определяне на значението и ролята на специалните субекти в
превенцията на корупцията;
- разработване на система от общи и специални мерки за
предотвратяване на корупционната престъпност на лицата, упълномощени
да изпълняват обществени функции.
Обект на изследването са обществените отношения, възникващи в
сферата на корупционната престъпност.
Предмет на изследването са криминологическата характеристика,
причините и условията, способстващи разпространението на корупционната
престъпност в обществените органи на Република Казахстан, както и
състоянието на антикорупционното наказателно законодателство.
Методология и методика на изследването. Методологическа основа
на изследването са законите и категориите на диалектиката, основните
категории на теорията на държавата и правото, социологията,
криминологията, теорията на наказателното право. Като частни научни
методи са използвани методи на исторически, логически, системен,
статистически и сравнително-правен анализ.
Теоретичната основа на изследването са научните трудове на
известни чуждестранни и местни учени в областта на общата теория на
държавата и правото, наказателно-процесуалното право, наказателноизпълнителното право, наказателното право и криминологията.
Нормативната рамка на изследването е съставена съгласно
основните разпоредби на Конституцията, Наказателния кодекс, Наказателнопроцесуалния кодекс, действащото законодателство на Република Казахстан,
както и международно-правни наредби от чужбина.
Емпиричната база на тезата е съставена от статистическите данни
на Генералната прокуратура и Министерството на вътрешните работи на
Казахстан, разгледани и анализирани материали от 102 наказателни дела за
корупция, както и изучаване материалите от периодичния печат в
последните 8 години и чуждестранното законодателство в някои държави.
Научната новост на тезата се крие във факта, че това е специална
монографична работа, посветена на проблемите за предотвратяване на
корупционни престъпления. Въз основа на обобщение на научнотеоретичния материал и правоприлагащата практика авторът се опитва да
разработи и предложи редица разпоредби и положения от законадателен и
организационен характер.
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Теоретично и практическо значение на изследването.
Съдържащите се в дисертацията изводи и препоръки могат да бъдат
използвани в нормотворчески и правоприлагащи дейности, както и в учебни
курсове "Наказателно право", "Криминология" и специални курсове по
отношение на борбата срещу корупцията.
ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИЯТА
Уводът обосновава актуалността на изследваната тема, разкрива
състоянието на нейното научно развитие, определя целите, задачите, обекта
и предмета на изследването, отбелязва научната новост, теоретичната и
практическата значимост на резултатите от изследването и формулира
основните разпоредби, които трябва да бъдат защитавани.
Глава първа "Криминологична характеристика на корупционната
престъпност в сферата на държавната администрация" се състои от
четири параграфа.
В първия параграф "Обща характеристика на корупционната
престъпност в сферата на държавната администрация" се изследват
понятието и основните характеристики на корупционната престъпност.
Анализират се законовите и доктриналните дефиниции на тези
категории от законодатели, местни и чуждестранни учени, в опит да се
систематизират изследваните категории по различни признаци и критерии.
Авторът заключава, че корупцията може да бъде разделена на:
относно статута на лицата, ниво на функциониране, по отношение на
връзката с други форми на престъпност, степента на обществена опасност,
степента на стабилност. Като се има предвид корупцията от нивото на
функциониране, е предложено определение за най-разпространената пониска или административна корупция. Въз основа на закона за обществени
услуги, този вид административна корупция е извършване на корупционни
прояви на административните държавни служители, назначаване (избор),
освобождаване и дейности, които не са политически и не носят отговорност
за изпълнението на политически цели и задачи.
Анализирайки понятието корупционна престъпност, авторът стига до
извода, че този вид престъпление се характеризира със специални признаци:
1. Корупционна престъпност е относително масово, исторически
променливо, социално-правно, негативно явление под формата на
съвкупност (системи) от перфектни корупционни престъпления, извършени
в определен период от време и в определен регион.
2. Наличието на корупционна престъпност се определя от общи
причини, които определят престъпността. Въпреки това, подобно на други
видове престъпност, корупционното престъпление има своите особености в
комплекс от фактори, създаващи и определящи неговата динамика.
Във втория параграф "Криминологични особености на
престъпленията, свързани с корупцията в областта на държавния
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бюджет и обществените поръчки" авторът дава подробна
криминологична оценка на корупционните престъпления в областта на
държавния бюджет и обществените поръчки.
За периода от 1 януари 2014 г. до 1 октомври 2014 г. повече от 230
милиарда тенге публични средства са изразходвани заради финансови
нарушения и около 1 милиард тенге са признати за злоупотреба с
бюджетните средства на Република Казахстан.
Бившите областни кметове на г. Алмати и г. Атърау, Храпунов и
Рискалиев, причиняват най-големи щети на държавата. Сумата от
откраднатите средства при Рискалиев надхвърля 70 милиарда тенге. Според
автора, в наши дни трябва да сме особено нетърпими към всякакъв вид
нарушения от страна на държавните служители, тъй като правилната
организация на държавния апарат е свързана с рационалното използване на
бюджетните средства.
При анализа на статистическите данни за корупционни престъпления
на територията на Република Казахстан и изследвайки някои от
наказателните кодекси на Общността на независимите държави, авторът
стига до становището за необходимостта да се въведе в Наказателния кодекс
на Република Казахстан нов член "Нецелево изразходване на бюджетни
средства". Нецелевото изразходване на републикански и местни бюджетни
средства се състои в това, че в резултат на извършването им се нарушава не
само нормалното функциониране на държавната администрация и местната
власт, но и подкопава основата на бюджета и извънбюджетните
финансирания. Изразходването на бюджетни средства не по предназначение
създава условия за извършване на корупция, кражба, икономически и други
престъпления.
Освен това в този параграф се разглеждат проблемите на укрепването
на върховенството на закона в сферата на обществените поръчки. Тъй като
финансираните от държавата тръжни процедури са много важни в
съвременния бизнес, те представляват значителна част от пазара на стоки и
услуги. По принцип възлагането на обществени поръчки е открита
процедура, като целта на тези търгове е да се определи победителят на
фирма-извършител, с която фирмата-организатор на конкурса сключва
договор. Победителят в състезанието се определя от най-добрата оферта.
Всеки, който предлага високо качество, ниска цена, минимален период за
изпълнение по презумция ще спечели търга. Авторът изказва идеи и
предложения за усъвършенстване на законодателството и правоприлагащите
практики в областта на обществените поръчки, а именно предлага се
наказателна отговорност за престъпни деяния в сферата на обществените
поръчки.
В третия параграф "Националният фонд на Република Казахстан
като обект на корупционно посегателство" авторът разглежда въпросите
за евентуално корупционно посегателство в Националния фонд и начините
за противодействието му.
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Нанасянето на вреда на икономическата сигурност на държавата,
включително използването на стратегически ресурси в противоречие с
интересите на страната, възпрепятстването на иновативното развитие и
растеж на инвестиционната активност, безконтролният износ на капитали и
стоки от страната, ръстът на икономиката в сянка, са основните заплахи за
националната сигурност. А обезпечаване на икономическата сигурност
включва финансова сигурност, осигуряваща защита на финансовата система
от реални и потенциални заплахи, при които държавата е в състояние да
гарантира своята цялостност, независимост и устойчиво развитие.
При решаването на този проблем, според докторанта, е
препоръчително да се създаде наказателно-правен институт под формата на
наказателна отговорност за намеса в Националния фонд на Република
Казахстан, тъй като този въпрос не е решен в сегашното наказателно
законодателство на Република Казахстан. Този аспект е най-интересен за
автора на това изследване.
Следва да се отбележи, че проблемът за отговорността за намеса в
Националния фонд не се разглежда в наказателно-правния аспект. Анализът
на наличната литература показва, че авторите са фокусират предимно върху
икономическите проблеми на Националния фонд.
Тъй като има прецеденти за невръщане на Националния фонд, назрява
необходимостта от признаване на Националния фонд като обект на защита
от държавата от престъпни действия, т.е. в сегашния Наказателния кодекс на
Република Казахстан Националният фонд не съществува като обект на
наказателно-правна защита.
Необходимо е да се предвиди засилване на държавния контрол, за да
се гарантира легитимността на разпределението на Националния фонд, да се
осигури намаляване на корупцията, да се изгради обществено доверие в
държавата и нейните институции, да се повиши ефективността на
изпълнителните органи и ефективно да се противодейства на модерните
заплахи за сигурността на индивида, обществото и държавата с въвеждане на
нови норми, насочени към борбата с корупцията, организираната и
транснационалната престъпност.
В четвъртия параграф "Понятие и наказателно-правна
характеристика на корупционните престъпления по Наказателния
кодекс на Република Казахстан" докторантът разглежда въпроси от
наказателноправните характеристики на корупционните престъпления,
които предизвикват най-голям дебат в областта на теорията на
наказателното право. Съществуващите теоретични разработки, основани на
анализ на престъпления, по един или друг начин свързани с корупцията,
докторантът разработва в единна концепция за корупционни престъпления
въз основа именно на съществуващите наказателни закони по обективни и
субективни критерии.
Редица не само корупционни, но и други престъпления, предвидени в
Наказателния кодекс на Република Казахстан, нарушават или заплашват да
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нарушат не само едно, но и няколко обществени отношения, според които
авторът извежда родов и пряк обект на корупционни престъпления.
Авторът приема, че единен, родов обект на корупционна престъпност
не съществува поради разностранния характер на деянията. В същото време,
ако не основен, то допълнителен обект, така или иначе се явяват интересите
на държавните служби и администрация, което позволява корупционните
престъпления да бъдат класифицирани в следните видове: корупционни
престъпления против собствеността; корупционни престъпления в сферата
на икономическата дейност; корупционни престъпления срещу интересите
на държавните служби и администрация; военни корупционни
престъпления.
В допълнение, в резултат на изследването, докторантът заключава:
1. Като се вземе предвид субективната страна на корупционните
престъпления, следва да се отбележи, че основните предизвикателства пред
съдебното разследване се състоят в необходимостта да се докаже намерение
за извършване на корупционно престъпление, както и наличието на цели,
посочени в разпореждането от членове от Наказателния кодекс на Република
Казахстан. В съответствие с Постановление на Върховния съд № 18 от 13
декември 2001 г., при разглеждане на вина на длъжностни лица, съдът
трябва внимателно да изучат въпросите, свързани с официалните им
пълномощия, техния статус и използването им за лични, користни цели.
2. Корупционните престъпления се извършват предимно от користни,
както и други мотиви, насочени към лично приемане, или чрез посредници,
на имуществени и други блага. По този начин субективната страна на всички
престъпления, свързани с корупцията, се характеризира с преки намерения.
Втора глава "Корупционна престъпност в държавните служби на
Република Казахстан: причини, условия, анализ на състоянието на
корупционните престъпления и предотвратяването им" се състои от
четири параграфа. В първия параграф "Причинно-следствени фактори на
корупционни престъпления в сферата на държавните служби" се
анализира проблемът с причинно-следствената връзка, една от най-сложните
и ключови.
Авторът отбелязва, че сложността на разследването на причините за
корупцията е в нейното разнообразие, различните нива и влияние на
последиците. Класифицира основните фактори на корупционната
престъпност, най-значимите от които са: социално-икономически,
политически, психологически и правни.
Казахстан признава, че в страната има политическа корупция, но
борбата срещу корупцията не е много активна. Според «Transparency
International» Казахстан няма много добра позиция в индекса за възприемане
на корупцията. Миналата година страната се класира на 131-о място от 176,
като от максимални 100 точки набира 29. Преди година, през 2015 г.
страната отбелязва 28 точки и заема 123-то място. Отстъплението с осем
позиции в международната класация е заради добавянето на нови
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изследвани страни в класацията, а не до влошаване на ситуацията в страната.
В рейтинга на страните от Източна Европа и Централна Азия, където
е включен и Казахстан, Грузия заема първото място с 57 точки и 44-то
място. Казахстан заема 14-то място, имайки същите позиции като Русия и
Украйна - 29 точки и 131-во място. Долната граница на регионалния рейтинг
е за Узбекистан с 21 точки и 156-то място.
Според резултатите от проучването на «Transparency International»,
положително влияние върху възприемането на корупцията в Казахстан
влияят съдебните процедури на високопоставени чиновници. През 2016 г.
това е процесът на присвояване на милиарди долари в "Астана Експо-2017"
АД. В този случай Талгат Ермегияев, бившият ръководител на националната
компания, беше осъден на 14 години затвор.
Борбата срещу корупцията в горните етажи на властта, арестът на
високопоставени служители показват, че властите възнамеряват да
премахнат този проблем. Страната признава, че съществува политическа
корупция и показва, че е готова да се бори с нея дори на високо ниво. Но
само при извършването на превантивни мерки може да очакваме пълен
резултат. Това е премахването на конфликта на интереси, отварянето на
крайните бенефициенти на собствениците на предприятия и декларирането
на доходите и разходите на длъжностните лица, а след това и на всички
граждани на страната.
От друга страна, през миналата година, офшорният скандал в Панама
беше пренебрегнат, където се появиха казахстански имена. Когато
панамските документи бяха разкрити, светът видя офшорните сметки на
казахстанските политици и техните деца, но нито в казахстанското
общество, нито в правителственото обкръжение имаше обратна връзка. Тази
тема не бе широко дискутирана в страната, разследването не бе проведено.
Смятаме, че това изигра негативна роля. Не отговорихме адекватно на този
въпрос. Ако бъдат разследвани тези сметки, ние ще докажем нашата
ангажираност в борбата с корупцията, именно в горните ешелони на властта.
Вероятно индексът ни за възприятие би бил висок.
В Казахстан нарастват рисковете от корупция, темпът на
икономически растеж се забавя, но този въпрос се разпространява по целия
свят. Съществуват и въпроси, свързани с прилагането на законодателството
в страната.
Към политическите фактори за корупционна престъпност авторът
включва: недостатъчен социален и правен контрол на обществото върху
дейността на държавните органи и на тези, които ги представляват;
отчуждаване на голяма част от населението на Казахстан от публичната
администрация, свързано с ембрионалното състояние на гражданското
общество; игнориране от държавните органи на средствата за масова
информация като субект в борбата с корупцията; нестабилност в кадровата
политика.
Към психологическите фактори за корупционна престъпност авторът
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отнася: признаването на корупцията сред държавните служители като
нормално явление; неуважение на голяма част от населението към личността
на държавния служител; признаване на крайната цел на кариерата му висока финансова позиция; психологическа атмосфера на безнаказаност на
лицата, упълномощени да изпълняват държавни функции и др. Атмосферата
в обществото е такава, че нарушителят не се възприема като корумпиран, а
като съвестен домакин на семейството си.
Особеността на психологическия климат в служебната среда е
нестабилността на позицията, тъй като при пристигането на нов ръководител
се случва обичайното обновяване на персонала. Често началникът формира
кадрите не според нивото на компетентност, а на основата на преданост и
готовност да изпълни каквито и да било заповеди. Оттук и ниското ниво на
държавното управление и разпространението на вертикалната корупция.
Към правните фактори на корупционната престъпност са включени:
несъвършенство на някои норми на антикорупционното законодателство,
трудности при прилагането му, липса на правна отговорност за определени
видове корупционни практики и недостатъчна координация на някои
разпоредби с други отрасли на правото.
Във втория параграф "Корупционната престъпност в държавните
органи на Република Казахстан: условия, структура и анализ на
състоянието на корупционните престъпления" авторът дава подробна
криминологична оценка на корупционната престъпност като социалноопасен феномен, който има свои специфични характеристики. Изброяват се
количествени и качествени показатели за корупционната престъпност.
Криминологичното прогнозиране е процес на получаване, обработка
и анализиране на информация за определяне на бъдещо състояние на
престъпление или вероятността за конкретно престъпление.
Криминологичната ситуация в Република Казахстан все още е
сложна, което може да се види в Таблица 1. През 2016 г. се наблюдава
увеличение на общите престъпления в сравнение с предходните години.
Таблица 1 - Ниво и динамика на престъпността в Република Казахстан за
2007-2017 г.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 01.2017
Всички
наказателни
правонарушения
1300 1274 1216 1318 2068 2876 3598 3412 3867 3616
31930
90 78 67 96 01 81 44 91 14 89
Трябва да се отбележи, че броят на извършените престъпления срещу
имущество е висок и възлиза на 70.35%, а престъпленията, свързани с
обществената безопасност и обществения ред са 8.01%, а корупционните
престъпления от общия брой престъпления са 3.5%.
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През първото тримесечие на 2017 г. броят на престъпленията,
регистрирани в Единния регистър на досъдебното разследване на Главната
прокуратура на Република Казахстан, са 477 корупционни престъпления.
Сред тях, с малка тежест 46 (10%), със средна тежест 150 (31%) тежки 275
(58%), особено тежки 6 (1%). Преобладаващият брой регистрирани
престъпления са в категорията на тежки престъпления. Има логично
обяснение, тъй като по-голямата част от корупционните престъпления, са
извършени с пряк умисъл и се наказват с лишаване от свобода, то и
законодателят отнася корупционните престъпления основно към тежките
престъпления
За първото тримесечие на 2017 г. при приключване на разследването
на наказателни дела за корупция размерът на имуществените вреди е 36
552,984 хил. тенге, като иззети и доброволно възстановени са 25 377.35 хил.
тенге.
В категорията на престъпления с малка тежест размерът на
материалните щети е 2 484 415 хил. тенге, като иззети и доброволно
възстановени са 2 484 415 хил. тенге., на престъпленията със средната
тежест установената сума на материални щети е 3 441 хил. тенге, като иззети
и доброволно възстановени са 3 441 хил. тенге, за тежки престъпления
определената сума на имуществените вреди възлиза на 30 627,569 хил. тенге,
конфискувани и доброволно изплатени 19451,93 хил. тенге, за особено
тежки престъпления е наложен арест на имущество за 56 908 хил. тенге.
Въз основа на тези данни може да се заключи, че всички причинени
материални щети са възстановени главно чрез изземване и наложен арест на
имущество в принудителен характер от правоприлагащите органи.
Броят на престъпленията, свързани с корупцията за първото
тримесечие на 2017 г., регистрирани в Единния регистър на досъдебното
разследване на Главна прокуратура на Република Казахстан е 477
престъпления:
- присвояване или разходване на поверено имущество (чл. 189, ал. 3,
т. 2 от Наказателния кодекс на Република Казахстан) – 34;
- измама (чл. 190, ал. 3, т. 2 от НК на РК) – 70;
- злоупотреба с длъжностни правомощия (чл. 361 от НК на РК) – 105;
- прекомерна власт или длъжностни правомощия (чл. 362, ал. 4, т. 3 от
НК на РК) - 9;
- незаконно участие в бизнес дейности (чл. 364 от от НК на РК) - 1;
- вземане на подкуп (чл. 366 от от НК на РК) - 145;
- даване на подкуп (чл. 367 от НК на РК) - 41;
- посредничество в подкупите (чл. 368 от НК на РК) - 7;
- служебна фалшификация (чл. 369 от НК на РК) - 44;
- бездействие по служба (чл. 370 от НК на РК) - 4;
- злоупотреба с власт (чл. 450 от НК на РК) - 15;
- превишаване на власт (чл. 451, ал. 2, т. 2 от НК на РК) - 1;
- бездействие на властта (чл. 452 от НК на РК) - 1
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При анализа на тези данни е възможно да се стигне до следните
изводи: преобладаващият брой на корупционни престъпления са извършени
в сферата на подкупването и злоупотребата с държавна власт. Подкупът е
40%, злоупотребата с държавна власт е 37%, а други корупционни
престъпления съставляват 23% от общия брой престъпления, свързани с
корупцията.
Както в Казахстан, в България най-често срещаните корупционни
престъпления са подкупването и злоупотребите с обществените услуги.
Според Националния статистически институт броят на участниците в
корупционни сделки без натиск се увеличава. Подкупите се предлагат на
държавни служители, дори и да не са открито поискани. Това свидетелства
за широкото убеждение на гражданите, че подкупите са това, което може да
се очаква, дори ако те не го изискват открито. Освен това, фактът, че поголямата част от българските граждани няма да приемат корупцията, но все
още има тенденция да вземат участие в нея, показва наличието на
структурни проблеми за контрол в българското общество: корупцията става
допълнителен разход при използването на административни услуги.
Сравнението на данните от посочените по-горе представителни
социологически изследвания за участие в корупционни сделки с официална
статистика за подкуп и злоупотреба с власт през последните години, води до
редица въпроси. Въпреки високия натиск и участие в корупционни сделки от
страна на гражданите, дела за корупция, извършени и обработени от
правоприлагащите органи, са много малка част от действителните
корупционни сделки. Това говори за:
• висока латентност;
• неспособност на правоприлагащите органи да идентифицират и
ефективно да се борят с корупцията.
Диаграма № 5. Брой лица, осъдени за подкуп и злоупотреба с власт в
България (1989-2013 г.)
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Корупционните престъпления, записани в полицейската статистика,
са само около 150 на година (154 през 2011 г., 136 през 2012 г.). Лица,
осъдени за злоупотреба с власт, са единици (5 през 2013 г.), а осъдените за
подкуп са само няколко десетки, на фона на десетки хиляди подкупи,
регистрирани в анкетите.
От всички 21 дела за корупция по специалния надзор на
прокуратурата през 2013 г. (сериозни нарушения и престъпления от особен
обществен интерес), 6 са изправени пред съда, но не са осъждани или
наказани. Анализът на всички случаи на досъдебно производство и корупция
през 2013 г. сочи, че ниското разкриване на престъпността е особено
тревожна тенденция. Основните причини за това са трудностите при
привеждане на свидетели и да получат признаване на нарушители със
значителни финансови ресурси и активна промоция, липсата на
сътрудничество от други агенции да предоставят документите, необходими
за разследването, качеството на експертни оценки, трудностите при
разясняване на субективна страна на корупционни престъпления.
Въз основа на пространствения анализ на корупционните
престъпления следните райони са определени като отрицателни: Астана,
Алмати, Павлодарска област. Тройката лидери за корупционни
престъпления са от регион Южен Казахстан.
Според нашата информация за всички случаи на осъждане за подкуп,
получаването на подкуп са 49%, даване на подкуп - 47%, от които 24% са
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случаите на т.нар. "мнимо посредничество", а посредничество при подкуп 3%.
Броят на регистрираните през първото тримесечие на 2017 г. в
Единния регистър на досъдебното разследване на Главната прокуратура на
Република Казахстан престъпления за получаване на подкупи, са 145
единици. От тях е завършено разследването при 49 престъпления, насочени в
съда - 49 престъпления, прекратени според чл. 35, ал. 1, т. 1, 2, 5, 6, 7, 8 от
НПК на РК - 15 престъпления, прекъсвани от периоди на досъдебно
разследване, по чл. 45, ал. 7, т. 1 от НПК на РК - 1 престъпление,
престъпления от предходни години, за които досъдебното производство,
прекъснати по чл. 45, ал. 7, т. 4 от НПК на РК - 1 престъпление, наказателни
дела, в които към момента на регистрацията са изминали повече от 2 месеца
и информация за удължаването на срока не е въведен - 2 престъпления.
По тези престъпления, след приключване на разследването по
наказателните дела, са били иззети и доброволно изплатени 2 482 000 тенге в
полза на държавата.
Сред най-често извършените корупционни престъпления, разбира се,
е "злоупотреба с държавна власт".
Броят на регистрираните през първото тримесечие на 2017 г. в
Единния регистър на досъдебното разследване на Главната прокуратура на
Република Казахстан престъпления "злоупотреба с власт", са 105 единици.
От тях със завършено разследване - 29 престъпления, изпратени в съда - 19
престъпления, прекратени по чл. 35, ал. 1, т. 3, 4, 9, 10, 11, 12 и чл. 36 от
НПК на РК - 10 престъпления, прекратени по чл. 35, ал. 1, т. 1, 2, 5, 6, 7, 8 от
НПК на РК - 35 престъпления, прекъснати в досъдебното разследване,
съгласно от чл. 45, ал. 7, т. 1 от НПК на РК - 5 престъпления , престъпления
от предходни години, прекъснати по чл. 45, ал. 7, т. 4 от НПК на РК - 2
престъпления, наказателни дела, по които от датата на регистрацията са
изминали повече от 2 месеца, а информация за удължаването на крайния
срок не е постъпила - 17 престъпления.
По тези престъпления, според извършеното разследване на
наказателни дела, са били иззети и доброволно изплатени 5 943 415 000
тенге в полза на държавата.
Относителната стабилност на наказателни дела, извършени през
последните 3 години, позволява да се определи действителния брой на
участващите в разследването на престъпления, тяхната реална дейност,
както и разработването на допълнителни критерии за оценка на тяхната
дейност. Може да се определи средно натовареното на служител на година с
броя на приключените наказателни дела и броя на служителите, участващи в
разследването на престъпления, свързани с корупцията.
Тази ситуация изисква научно разбиране на скорошните криминални
процеси и изисква информационна и аналитична основа за вземане на
правилни управленски решения в областта на борбата с престъпността и
прилагане на редица превантивни мерки.
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Основните форми на самоопределяне на корупционни престъпления
са:
1) професионализация и повторение на корупционни престъпления;
2) сложност на престъпното поведение на корумпираното длъжностно
лице;
3) организиран характер на престъпните деяния на корумпираното
длъжностно лице;
4) латентност на корупционни престъпления;
5) правен нихилизъм на населението във връзка с корупционни
престъпления.
Анализът на тези данни показва, че въпреки действащото
законодателство, използването на наказателноправни мерки е едностранчиво
и не съответства на действителния мащаб на корупцията в страната.
Според автора, в тази сфера може да се приеме положителния опит на
България. Така в Националната стратегия за превенция и противодействие
на корупцията в Република България 2015-2020 г., един от основните
приоритети е:
- въвеждането на система от санкции с реален възпиращ ефект;
Приемане на нова модерна наказателна политика (увеличаване състава на
корупционните престъпления, увеличаване на времето за разследване на
корупционни престъпления); професионално развитие и специализиране на
разследващите органи; подобряване на регулаторните правила, гарантиращи
защитата на лицата, които съобщават за корупция.
В третия параграф "Криминологичен портрет на корумпираното
лице" докторантът изследва демографски и морално-психологически
характеристики на лицата, които са извършили корупционни престъпления.
Изброяват се количествени и качествени показатели за корупционната
престъпност на лицата, упълномощени да изпълняват държавни функции.
Изучаването на криминологични признаци за корупционни
престъпления е непълно, ако не се отчита специалния криминалистически
портрет на корумпираното лице, въз основа на критериите за неговото
състояние. Категориите лица, упълномощени да изпълняват държавни
функции, привлечени през първото тримесечие на 2017 г. към всички
престъпления по наказателни дела, както и лица, приравнявани към тях, са
102 човека.
От общо 102 престъпления, извършени от държавни служители и
приравнени на тях лица, 5 (5%) са леки, 40 (39%) са средно тежки, 55 (59%)
са тежщи, 2 (2%) са особено тежки.
Броят на престъпленията за корупция, извършени от лица,
оправомощени да изпълняват държавни функции и лица, приравнени на тях,
е както следва:
- присвояване или разходване на поверено чуждо имущество - чл. 189,
ал. 3, т. 2 от НК на РК - 4;
- измама - чл. 190, ал. 3, т. 2 от НК на РК - 9;
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- злоупотреба с официални правомощия - чл. 361 от НК на РК - 28;
- превишаване на власт или длъжностни правомощия - чл. 362, ал. 4, т.
3 от НК на РК - 5;
- вземане на подкупи - чл. 366 от НК на РК - 45;
- даване на подкупи - чл. 367 от НК на РК - 6;
- фалшифициране на услуги – чл. 369 от НК на РК - 1;
- бездействие на служебно лице - чл. 370 от НК на РК - 1;
- злоупотреба с власт - чл. 450 от НК на РК - 1;
- превишаване на власт - чл. 451, ал. 2, т. 2 от НК на РК - 1.
Корумпираните служители са от:
- Министерство на вътрешните работи - 26;
- Национална гвардия на Министерството на вътрешните работи -2;
- Комитет на наказателната изпълнителна система на Министерството
на вътрешните работи - 3;
- Комитет за извънредни ситуации към Министерството на
вътрешните работи - 2;
- Национална сигурност - 0;
- Служба "Гранична охрана" на Национална сигурност - 2;
- Прокуратура - 0;
- Отдел за досъдебно разследване - 0;
- Комитет на държавните приходи - 12;
- Служба за икономическо разследване - 0;
- Данъчни органи - 3;
- Митнически органи - 4;
- Въоръжени сили - 4;
- Държавна служба за защита на Казахстан - 0;
- Чуждестранна разузнавателна служба "Сирбар" - 0;
- Съдии - 1;
- Кметове - 2;
- Депутати - 0;
- Министерство на правосъдието - 2;
- Отдел за изпълнение на съдебни актове - 1;
- Министерство на външните работи - 0;
- Министерство на финансите - 1;
- Министерство на земеделието - 2;
- Министерство на здравеопазването и социалното развитие - 5;
- Министерство на образованието и науката - 0;
- Министерство на националната икономика - 2;
- Статистически комитет - 0;
- Комитет за регулиране на природните монополи и защита на
конкуренцията - 0;
- Комитет за защита на правата на потребителите - 2;
- Министерство на инвестициите и развитието - 3;
- Служители на кметствата и техните структурни звена - 20;
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- Служители на други държавни структури - 3.
Лесно е да се забележи, че сред всички категории лица, обвинени в
корупция, преобладават служители на структурните подразделения на
министерства, комисии, и преди всичко, на Министерството на вътрешните
работи и на служителите на местната власт и на техните отдели.
Броят на корупционните престъпления, извършени от служители на
Министерство на вътрешните работи за първото тримесечие на 2017 г., е 26
единици, от които измами - чл. 190, ал. 3, т. 2 от НК на РК - 3 (12%),
злоупотреба с официални правомощия - чл. 361 от НК на РК - 5 (19%),
превишаване на власт и длъжностни правомощия - чл. 36, ал. 2 от НК на РК 2 (8%), получаващи подкупи - чл. 366 от НК на РК - 15 (58%), бездействие чл. 370 от НК на РК - 1 (4%).
Количеството на корупционни престъпления, извършени от
служители в кметствата и техните структурни звена през първото
тримесечие на 2017 година, е 20 единици, от които: присвояване на поверено
имущество - чл. 189, ал. 3, т. 2 от НК на РК - 4, измама - чл. 190, ал. 3, т. 2 от
НК на РК - 2, злоупотреба с длъжностни правомощия - чл. 361 от НК на РК 3, превишаване на власт и длъжностни правомощия - чл. 362, ал. 4, т. 3 от
НК на РК - 2, получаващи подкуп - чл. 366 от НК на РК - 4, даващи подкупи
- чл. 367 от НК на РК - 4, служебна фалшификация - чл. 369 от НК на РК - 1.
Това обаче не означава, че тези части на държавния апарат са найкорумпирани. Абсолютните цифри, на първо място, са свързани с най-голям
брой служители в тези структури.
Както в Казахстан, така и в България, най-корумпирани се считат
държавните структури на правоприлагащите органи, обществените здравни
услуги, образованието.
Диаграма 12. Дял на анкетираните, които смятат, че предоставянето и
приемането на подкупи и злоупотреба с власт за лична изгода са широко
разпространени сред следните сектори.
Тези тенденции се потвърждават и от световния корупционен
барометър Transparency International 2013, който показва, че гражданите
възприемат съдилищата, здравеопазването и политическите партии като найкорумпирани в България.
Корупционните практики в органите на местното самоуправление
остават особено сложни и обикновено попадат в една от следните категории:
- корупция, свързана с обществените поръчки;
- корупция, свързана с предоставянето на общинска собственост и
концесии;
- корупция, свързана с с покровителство на близки хора и назначения
в общинската администрация и фирми;
- корупцията, свързана с изборите и покупката на гласове;
- корупция, свързана с административни услуги, предоставяни на
гражданите;
- корупция, свързана с разрешителните и лицензионните режими,
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контролирани както от общинските, така и от регионалните правителствени
органи.

Полиция, митници

67%

Съдилища

58%

Здравеопазване

55%

Разрешения за строеж

46%

Фирмени лицензи, разрешителни и др.

43%

Обществени поръчки

42%

Политици

42%

Политическите партии

41%

Данъчни власти

41%

Инспекция и контрол
(здравна, строителство, труд, качество на…

38%

Прокуратура

28%

Образование

23%

Социално осигуряване и подпомагане

21%

Частни компании

17%

Банки и финансови институции

12%
0%

20%

40%

Друг показател за идентичността на корумпираният е неговото
образование. Според нашите изследвания по-голямата част от получателите
на подкупи - 67% са имали висше, незавършено висше или средно специално
образование. Сред даващите подкупи с това образование са 37% от
осъдените. Следва да се отбележи, че сред "въображаемите посредници"
63% от осъдените са имали висше образование.
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Въз основа на изследването, докторантът стига до заключението:
1. Правилният анализ на разработения механизъм е, че самоличността
на корумпирания човек със сложните му нагласи е разрушителна личност,
неговите действия са вредни за всяка държава. Крайната цел на корупцията
остава непроменена - личната печалба на лицето, получена чрез незаконна
или друга компенсация на всяка цена. Такъв човек е опасен, тъй като в
бъдещото поколение формира отношение за правилност и перспективност на
корупционното поведение, като образува в съзнанието му съответните
стереотипи. Тенденцията към корупционно поведение се проявява първо
като отношение, интереси, мнения, нагласи на отделните индивиди и след
това се трансформира в действия, изразени в конкретно поведение.
2. Психологическата картина на един корумпиран човек: осмисляне на
живот чрез придобиване на материални блага, желанието за лукс като основа
за щастие, неосъзната мотивация и небалансирана структура на морално
поведение, ниски нива на удовлетвореност от живота и липса на
самочувствие, външна система за управление (склонност към приписване
отговорността за събития към външни фактори: други хора, съдба,
злополука, околна среда).
3. Борбата срещу корупцията трябва да се съсредоточи не само върху
промяната в отношението на обществото към този феномен (външните
фактори на корупционно поведение), но също така и в промяна на
поведенченските профили и социалните стереотипи (вътрешни
поведенчески фактори, въз основа на корупция), които ги представляват.
В четвъртия параграф "Някои въпроси на превенцията на
корупционната престъпност в публичния сектор на Република
Казахстан" се обсъждат подробно всички нива на превенция на
корупционната престъпност.
Общите мерки за борба с корупцията, които в крайна сметка
представляват основата на превантивните дейности, са една от страните в
управлението на политически, икономически и социални процеси. Общите
превантивни мерки включват социално-икономически и културнообразователни мерки, водещи до премахване на обстоятелствата, които
причиняват нарастване на престъпността. Те обхващат превантивни мерки
от дългосрочен характер, провеждани от всички институции на обществото.
Националните превантивни мерки се отнасят основно до цялото население
на страната. Предметът на обща превенция на престъпността е практически
цялото общество, всички институции на гражданското общество, държавата
като цяло.
Общите и специалните мерки за противодействие на корупцията се
различават главно между тях въз основа на целенасоченост.
Специалните мерки, основани на общата превантивна дейност на
държавата, представляват набор от дейности, извършвани от различни
органи, длъжностни лица и граждани. Ако общите мерки реализират антикриминалния потенциал на обществото като цяло, на всички негови
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институции, тогава специалните мерки ги допълват и конкретизират,
целенасочени и специализирани.
Те включват, по-специално:
- мерки за наемане на държавни служители;
- подобряване на институцията на държавната администрация
(увеличаване на структурата на паричните ресурси на държавните
служители, подобряване на политиката по отношение на персонала,
формиране на морал и повишаване на престижа на държавната служба);
- превенция на корупцията, превенция на корупционни контакти с
организираната престъпност от държавни служители;
- подготовка и приемане на редица антикорупционни закони и
подзаконови актове;
- анализ на съществуващото законодателство за определяне на
несигурностите, които допринасят за корупцията сред държавните
служители;
- въвеждане на набор от мерки за финансов контрол за държавните
служители;
- създаване на държавен орган с ясни правомощия;
- укрепване на системата за прилагане на закона;
- диференциране на дисциплинарни, административни и криминални
корупционни престъпления.
Съгласно закона, борбата срещу корупцията трябва да се води от
всички държавни органи и длъжностни лица.
Превенцията на корупционни престъпления, трябва преди всичко да е
придружена от: укрепване на органите на властта чрез подобряване на
системата за вътрешен контрол, опростяване на процедурите, намаляване на
по-голямата част от бюрократичните правила на лицензирани дейности и
разрешителни функции на държавни органи, както и опростяване на
процедурите за получаване на квоти, наредби, визи, разрешения и забрани,
които често са създадени специално за извличане на корумпирани приходи.
Третата глава "Международно сътрудничество и най-добри
практики в борбата с корупцията" се състои от два параграфа.
В първия параграф "Международно сътрудничество на
Националното бюро за борба с корупцията" се анализира дейността на
международни организации и тяхното сътрудничество с Националното бюро
за борба с корупционната престъпност.
Добре известно е, че корупцията като такава съществува от древни
времена във всички страни, но в момента тя и свързаната с нея организирана
икономическа престъпност имат все по-глобален характер, превръщат се в
основна опасност за международната общност и за благосъстоянието на
страни с различни нива на икономическо развитие. Казахстан също не е
изключение в това отношение.
Разбираемо е постоянството и целенасочеността на международната
общност в неуморното търсене на оптимални решения на проблемите на
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борбата с престъпността. Значението на международното сътрудничество в
борбата с корупцията е подчертано от ООН. Това е предмет на: Декларация
№ 51/191 на ООН за борба с корупцията и подкупването в международни
търговски сделки, утвърдена с Резолюция на Генералната Асамблея на ООН
от 16 декември 1996 г.; Декларация № 51/59 на ООН "Борба с корупцията",
одобрена с Резолюция на Генералната Асамблея на ООН от 28 януари 1997
г.; Международен кодекс за поведение на държавните служители от 28
януари 1997 г.; Конвенция на ООН срещу транснационалната организирана
престъпност от 15 ноември 2000 г. и други документи. Антикорупционните
въпроси се разглеждат и от международни организации като ОБСЕ, ОИСР и
"Трансперънси интернешънъл", които също приемат съответните
регулаторни документи, признати от международното право.
От името на Агенцията (чрез IACCA, Пекин) Република Казахстан е
член на антикорупционните органи, антикорупционната мрежа на Азия
(ACN ОИСР), антикорупционните инициативи на Организацията за
икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) с държави в Източна
Европа и Централна Азия, азиатската банка за развитие «Тихоокеания»
(AБР/ОИСР, Манила), Международната академия за борба с корупцията
(MAКA, Люксембург) и Международния антикорупционен съвет на ОНД
(МГСПК).
Представители на Агенцията активно участват в годишните срещи на
тези организации.
Понастоящем Агенцията обмисля възможността да се присъедини
Република Казахстан към екипа на Европейския съюз за борба с корупцията
(ГРЕКО).
Освен това Агенцията работи в тясно сътрудничество с
компетентните органи на няколко държави по редица международни
споразумения. В момента има 27 многостранни и двустранни международни
споразумения в областта на борбата с корупцията.
Агенцията си сътрудничи със Службата на ООН по наркотиците и
престъпността въз основа на Конвенцията на ООН срещу корупцията.
На 4 май 2008 г. президентът на Република Казахстан подписа Закона
за ратифициране на Конвенцията на ООН срещу корупцията.
На 17 юли 2008 г. в Република Казахстан влезе в сила Конвенцията на
ООН срещу корупцията.
През годините Казахстан активно участва в работата на Службата на
ООН по наркотиците и престъпността.
Делегацията на Република Казахстан редовно и активно участва в
срещите на Междуправителствената отворена работна група за преглед на
Конвенцията, предотвратяване на корупцията и възстановяване на активите.
Във втория параграф "Превенция на корупцията: правен опит на
чужди държави" се анализират законите за борба с корупцията на чужди
държави, както и дейността на международни организации за борба с
корупционната престъпност.
21

Анализ на характеристиките на борбата с корупционните
престъпления в Германия, Сингапур, Финландия, Източна Европа и
Централна Азия позволява да се формира представа за основите на добра
национална стратегия за борба с корупцията, при която разпространеното
мнение, че корупцията може да бъде преодоляна само с помощта на твърди
репресивни мерки, не се потвърждават.
Установено е, че създаването на успешна национална политика за
борба с корупцията в най-развитите страни, се крие в силната политическа
воля на висшето ръководство на държавата и формирането въз основа на нея
на единна държавна политика в областта на борбата с корупцията, както и за
разработване на мерки от политически, икономически, социален и правен
характер.
Важно условие за успех е социалният контрол от страна на
гражданското общество на цялата система на държавната администрация и
създаването на атмосфера на прозрачност и възможността за привличане под
строга отговорност на лица, допуснали нарушаване на антикорупционното
законодателство. Също толкова важен фактор за успех е строгата отчетност
на лицата, притежаващи публична власт, пред независим орган, който
осъществява контрол върху дейността на лицата, упражняващи публични
функции, независимо от тяхната позиция в държавната структура.
Вземат се предвид и дейностите на такива специализирани
организации като Световната търговска организация, Организацията на
обединените нации, Организацията за икономическо сътрудничество и
развитие (ОИСР).
В заключение, са формулирани основните изводи и конкретни
предложения за изследваните проблеми.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В продължение на много години в Казахстан основният фокус беше
върху проблема с преодоляването на корупцията. Решаването на този
проблем е един от приоритетите на Казахстан във важни политически
документи, като годишните послания на президента на Република Казахстан.
Пътната карта на развитието на страната - стратегическия план за
развитие на Република Казахстан до 2020 г., одобрен с Указ на Президента
на Република Казахстан с дата 01 февруари 2010 (№ 922), включва
увеличаване на прозрачността на административните процедури, премахване
на корупционните рискове в процеса на вземане на решения, въвеждането на
лобистки офиси, опростяване на бизнес средата, осигуряване на прозрачност
на публичните разходи и преодоляване на корупцията в образованието.
Стратегията за развитие на Казахстан до 2030 г. също счита за приоритет
преодоляване на корупцията като предпоставка за развитието на Казахстан.
Управляващата партия "Нур Отан" в приоритетите си също назовава
борбата с корупцията. По-специално партията разработи «Програмата за
борба с корупцията» и инициира създаването на «Републикански обществен
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антикорупционен съвет». Целта на Програмата за борба с корупцията на
партията Нур Отан е създаването на гражданско общество срещу корупцията
и борбата с корупционните престъпления, защитата на правата и законните
интереси на гражданите, обществото и държавата.
Борбата срещу корупцията е отразена в програмните документи и на
други политически партии на Република Казахстан, по-специално
Казахстанска Социалдемократическа партия "Аул" Демократическата
партия "Адилет", Комунистическата партия на Казахстан, "Руханият".
Разбирането на значението на антикорупционните действия от
ръководството на страната позволи да се извършат редица значителни
реформи през последните години, насочени към намаляване на корупцията в
страната. В този контекст е необходимо да говорим за ратифициране на
Конвенцията на ООН срещу корупцията и приемането на законодателство,
насочено към неговото изпълнение на нейните положения, одобрението на
антикорупционната програма за 2015-2020 година на територията на
Република Казахстан, преследването на значителен брой служители на
високо ниво за корупционни престъпления.
От друга страна, представители на неправителствени организации,
бизнес организации и международни организации публикуват статии за
доста сериозни проблеми с корупцията в обществените поръчки, бюджета,
използването на подпочвени води, данъчните и митническите служби,
образованието, различни служби на наказателното правосъдие и т.н.
Резултатите от дисертационното проучване за предотвратяване на
корупцията в органите на държавна власт, могат да бъдат обобщени така:
1. След разглеждането на определения, дадени от няколко автори като
дефиниции на "корупция", "корупционно правонарушение", "корупционно
престъпление", се извеждат следните изводи:
- Корупцията е незаконно използване на власт от лица, заемащи
отговорна държавна длъжност; от лица, упълномощени да изпълняват
държавни функции; лица, получили разрешение за извършване на държавни
функции, служители на официалната власт и свързаните с тях, за да се
получат или извличат лични или чрез посредници имуществени или
неимуществени блага и предимства за тях или за трети лица, както и
подкупване на тези лица чрез предоставяне на блага и преимущества.
- Корупционното правонарушение е противозаконен акт с корпционни
признаци, за които административната или наказателната отговорност е
установена със закон.
- Корупционната престъпност е относително масово, исторически
променливо, социално-правно, негативно явление във вид на съвкупност
(система) от корупционни престъпления, извършени в рамките на определен
период от време и в определен регион.
2. Наличието на корупционна престъпност се определя от общи
причини. Въпреки това, подобно на други видове престъпност,
корупционното престъпление има своите особености в комплекс от фактори,
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определящи неговата динамика.
3. Като се вземе предвид субективната страна на корупционните
престъпления, следва да се отбележи, че основните предизвикателства са
необходимостта от съдебно разследване, за да докаже намерението за
извършване на корупционно престъпление, както и наличието на цели,
посочени в разпоредбите на Наказателния кодекс на Република Казахстан. В
съответствие с Резолюция № 18 на Върховния съд от 13 декември 2001 г.,
когато се разглежда въпроса за вина на длъжностни лица, съдилищата трябва
внимателно да изучат въпросите, свързани с официалните им правомощия,
техния статус и използването им за лични, егоистични цели.
4. Корупционните престъпления се извършват основно от користни,
както и от други мотиви, насочени към лично приемане или чрез посредници
на имуществени и други блага.
По този начин субективната страна на всички корупционни
престъпления, се характеризира с преки намерения.
5. Определяне причинно-следствената връзка на корупцията с:
слабости в избора на персонала, липса на счетоводство и контрол,
бюрокрация и протекционизъм, ръст на стратификацията, несигурност на
правния статут и нисък стандарт на живот на държавните служители,
закъснение на държавата в борбата с корупцията, сливане на държавни
служители и бизнес елит.
6. Анализирайки всички данни, е възможно да се стигне до извода, че
преобладаващият брой на корупционни престъпления са извършени в
сферата на подкупите и злоупотребите с обществените услуги. Подкупът е
40%, злоупотребата с обществени услуги е 37%, а други корупционни
престъпления съставляват 23% от общия брой корупционни престъпления.
7. Всички корупционни престъпления, включително и злоупотреба с
власт и подкуп, трябва да се разглеждат в съответствие с техните качествени
и количествени показатели, те зависят от един на друг, тъй като промяна в
един от тях води до промяна на този вид престъпност като цяло.
9. На основе пространственного анализа коррупционных
преступлений следующие регионы определяются негативными: Астана,
Алматы, Павлодарская область. Тройку лидеров по коррупционным
уголовным правонарушениям замыкает - Южно-Казахстанская область.
8. Въз основа на проучването може да се заключи, че всички
причинени материални щети се възстановяват основно чрез задължително
задържане и изземване на имущество от правоприлагащите органи. В това
отношение според нас е необходимо по-нататъшно подобряване на
механизма за изземване на имущество, включително арест на имоти,
намиращи се извън Република Казахстан.
9. Въз основа на пространствения анализ на корупционните
престъпления, следните райони са определени негативно: Астана, Алмати,
Павлодар. Трите града-лидери по корупционни престъпления са част от
Южен Казахстан.
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10. Динамиката на корупционните престъпления, е била незначително
по-ниска в сравнение с предходните години.
11. Според нас положителният опит на България може да бъде приет в
тази сфера. Така в Националната стратегия за превенция и противодействие
на корупцията в Република България 2015-2020 г. един от основните
приоритети е:
- въвеждането на система от санкции с реален възпиращ ефект;
приемане на нова модерна наказателна политика (увеличаване спектъра на
корупционните престъпления, увеличаване на времето за разследване на
корупционни престъпления); професионално развитие и специализиране на
разследващите органи; подобряване на регулаторните правила, гарантиращи
защитата на лицата, които съобщават за корупция.
12. В резултат на изследването е лесно да се подчертае, че сред всички
категории лица, обвинени в корупция, преобладават служители на
структурни подразделения на министерства, комисии и преди всичко на
Министерството на вътрешните работи и служители на местната власт и
техните структурни подразделения. Това обаче не означава, че тези части на
държавния апарат са най-корумпирани. Абсолютните цифри, на първо
място, са свързани с най-голям брой служители в тези структури.
13. Един от показателите за личността на приемащия подкуп е
неговото образование. Според нашите изследвания по-голямата част от тези
лица - 67% са имали висше, незавършено висше или средно специализирано
образование. Сред даващите подкуп с това образование са 37% от осъдените.
Трябва да се отбележи, че сред "мнимите посредници" 63% от осъдените за
това престъпление са имали висше образование.
14. Подробният анализ на разработения механизъм ни позволи да
разберем, че идентичността на корумпираното длъжностно лице с неговите
сложни нагласи е деструктивна личност, чиито действия са разрушителни за
всяка държава. Както и по всяко време, крайната цел на корупцията остава
същата - личната изгода на човек, получена чрез незаконна или друга
компенсация на всяка цена. Такъв човек е опасен също, защото в бъдещото
поколение формира отношение към коректността и перспективите на
корупционното поведение, формиращи съответни стереотипи в ума. По този
начин тенденциите на корупционното поведение се проявяват най-напред
като структури, интереси, мнения, нагласи на индивидите и след това се
трансформират в постъпки и действия, изразени в конкретно поведение
15. Психологически портрет на един корумпиран човек: разбиране на
живота като придобиване на материални блага, желание за лукс като основа
за щастие, неосъзната мотивация и небалансирана структура на морално
поведение, ниски нива на удовлетвореност от живота, ниска самооценка и
чувство за собствено достойнство, външна система за управление (склонност
към приписване отговорността за събития в живота на човек към външни
фактори: други хора, съдба, нещастен случай, жизнен среда), човек с
импулсивна, емоционална реакция към всичко.
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16. Борбата с корупцията трябва да се съсредоточи не само върху
промяна в отношението на обществото към този феномен (външните
фактори на корупционно поведение), но също така и в промяна на
поведенческите профили и социалните стереотипи (вътрешни поведенчески
фактори, въз основа на корупция), които ги представляват.
17. Превенция на корупцията - дейността на субектите в
противодействие на корупцията чрез изучаване, идентифициране, контрол и
премахване на причините и условията, благоприятстващи корупционни
престъпления, чрез разработването и прилагането на системата от
превантивни мерки.
18. Противодействие на корупцията - дейност на субектите в рамките
на своите правомощия за предотвратяване на корупцията, включително
формирането на антикорупционна култура в обществото, идентифициране и
отстраняване на причините и условията, благоприятстващи корупционни
престъпления, както и за откриване, разкриване, разследване на
корупционните престъпления и отстраняване на техните последици.
19. Ако искаме активно да се борим с корупцията, трябва да се
погрижим да минимизираме социално-икономическите условия, които я
причиняват.
20. Както бе споменато по-горе, отличителна черта на корупцията е
нейната огромна латентност, тъй като тя се проявява точно като двустранна
"поверителна сделка", в изобличаването на която нито една от страните не е
заинтересована. При тези условия съществува необходимост от подходящо
разширяване на оперативните възможности и също така е необходимо
непрекъснато да се проследява цялото действащо антикорупционно
законодателство, като се конкретизират отговорни лица за възможните
последствия.
В рамките на тази дисертация са направени следните предложения и
препоръки:
Първо, при оценката на всички горепосочени данни, според нас е
необходимо да се въведат промени и допълнения в главата на Наказателния
кодекс на Република Казахстан "Корупция и други престъпления срещу
интересите на публичната администрация и управление", а именно
допълване на нови членове:
Член. «Злоупотреба с републиканските и местните бюджетни
фондове» и да се предложи следната редакция:
1. Разходване на бюджетни средства от длъжностно лице към
получател на бюджетни средства за цели, които не отговарят на условията за
получаването им, с одобрен бюджет, бюджетен списък, при уведомяване за
бюджетни кредити, прогнози за приходи и разходи или други документи,
които са основа за получаване на бюджетни средства, се наказва с
принудителен труд за срок до две години, лишаване на право да заема
определени длъжности или да се занимава с определени дейности до три
години, или да бъде арестуван до шест месеца, или лишаване от свобода до
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две години, лишаване от право да заема определени длъжности до три
години.
2. Същото действие, извършено от група лица в предварителен
заговор и в особено голям мащаб, се наказва с принудителен труд за период
до пет години с лишаване от право да заемат определени длъжности или да
се занимават с определени дейности до три години, или с лишаване от
свобода до пет години с лишаване от право да заемат определени длъжности
или да се занимават с определени дейности до три години.
Второ, за да се предприемат мерки в борбата срещу корупцията в
местната власт с цел изкореняване на престъпленията в държавните органи и
премахване на нарушенията в обществените поръчки, е необходимо да се
подобри държавната регулация в тази област.
По наше мнение, като допълнителни мерки в тази област, е
необходимо да се засили отговорността до наказателна, тъй като
нарушенията на закона "За обществените поръчки" засягат икономическата
сигурност на държавата.
По-специално е необходимо да се въведат промени и допълнения в
главата на Наказателния кодекс на Република Казахстан "Престъпления в
областта на икономическата дейност", а именно да се допълнят новите
членове и да се посочат в следните варианти:
о
Статья.
Умышленное
нарушение
законодательства
государственных закупках.
Член. Преднамерено нарушение на закона за обществените поръчки.
Умишлено предоставяне на потенциален доставчик на невярна
информация относно квалификационни изисквания, поставяне на невярна
информация на Портала за обществени поръчки, въвеждането в държавните
регистри на невярна информация от упълномощено лице, както и умишлено
унищожаване или подправяне на документи, въз основа на които са
направени или записани промени в Държавния регистър, се наказва с глоба в
размер от петстотин до две хиляди месечни индекси за изчисляване или
ограничение на свободата до три години.
2. Същото нарушение, ако причини големи щети, се наказва с
ограничаване на свобода за срок до пет години или с лишаване от свобода за
същия период.
Трето, за да се гарантира законността на разпределението на
Националния фонд, като се гарантира намаляването на корупцията,
укрепване на общественото доверие в правителството и неговите
институции, както и ефективно противопоставяне на съвременните заплахи
за сигурността на държавата, по наше мнение, е необходимо да се направят
промени и допълнения в главата от Наказателния кодекс на Република
Казахстан "Корупция и други престъпления срещу интереси на обществени
услуги и публичната администрация", а именно, да се добавят нов член:
«Неправилно използване на Националния фонд» в следната редакция:
1. Злоупотреба с Националния фонд, умишлена невъзвръщаемост на
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активите, целевите трансфери на Националния фонд, извършени в голям
размер, се наказва с глоба до две хиляди месечни индекси за изчисляване,
или поправителен труд за една и съща сума, или ограничаване на свободата
за срок до две години, или лишаване от свобода за същия срок, с
конфискация на имущество, с доживотна дисквалификация да се заемат
определени позиции или участие в някои дейности.
2. Същото действие, извършено от длъжностно лице, се наказва с
глоба в размер до четири хиляди месечни индекси за изчисляване, или
поправителен труд за една и съща сума, или ограничаване на свободата за
срок до четири години, или лишаване от свобода за същия срок, с
конфискация на имущество, с доживотна дисквалификация да заемат
определени позиции или да участват в някои дейности.
3. Деянието, предвидено в част първа от настоящия член, извършено
от лице, което носи отговорна обществена длъжност, се наказва с глоба в
размер до шест хиляди месечни индекси за изчисляване, или поправителен
труд за една и съща сума, или ограничаване на свободата за срок до шест
години, или лишаване от свобода за същия срок, с конфискация на
имущество, с доживотна дисквалификация да заемат определени позиции
или да участват в някои дейности.
АПРОБАЦИЯ НА РЕЗУЛТАТИТЕ НА ИЗСЛЕДВАНИЯТА
Основните теоретични позиции, изводи и научно-практически
препоръки по резултатите от изследването са представени от автора на
международни научно-практически конференции:
- научно-правовой журнал, №02 (146) Астана, февраль 2013 г. на тему
«Коррупция как социально-правовой феномен и меры уголовно-правового
противодействия ей»;
- научно-практическая конференция магистрантов, докторантов и
молодых ученых на тему: «Молодые ученые ТарГУ против коррупции»,
посвященная реализации Послания Президента РК народу Казахстана
«Стратегия «Казахстан-2050» - новый политический курс состоявшегося
государства». Тараз, 2013 г. на тему «Уголовно-правовые средства
противодействия коррупции»;
- в журнале с ненулевым импакт фактором «World Applied Sciences
Journal» 29 (9): 1192-1195, 2014 года на тему «Anti-Corruption and Improving
the Prospects of Criminal Responsibility in the Economic Sphere of the Republic
of Kazakhstan»;
- «World Applied Sciences Journal» 31 (7): 1305-1310, 2014 года на тему
«The National Fund of the Republic of Kazakhstan as an Object of Protection
from Criminal Encroachments»;
- а так же материалы диссертационного исследования были
опубликованы в виде учебно-наглядного пособия «Коррупционные
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уголовные правонарушения» 2016 год, издательство «Тараз-Университет
баспасы»;
- международная научная конференция «Правото на сигурност», г.
Варна 23-24 июнь 2017 года на тему «Некоторые пробелы
антикоррупционного законодательства Республики Казахстан и пути их
решения»;
- международная научно-практическая конференция «Уркумбаевские
чтения» Тараз, ноябрь 2017 г. на тему «Личность коррупционера»;
- международная научно-практическая конференция «Уркумбаевские
чтения» Тараз, ноябрь 2017 г. на тему «Коррупционная преступность в
государственной службе РК: условия, структура и анализ состояния».
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