ПРАВИЛА
ЗА РАБОТАТА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ,
РЪКОВОДЕЩ „ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
НА КОРУПЦИЯТА И ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ”
КЪМ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
Чл.1. Консултативният съвет ръководи методически „Центъра за
превенция и противодействие на корупцията и организираната
престъпност”/ЦППКОП/ към Министерски съвет.
СЪСТАВ НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ
Чл.2/1/. Консултативният съвет се състои от представители на
законодателната, изпълнителната и съдебната власт, сметната палата и
директора на ЦППКОП, включени в поименен списък изготвен и обявен
след
съгласуване
с
министър-председателя.
Председател
на
Консултативния съвет е заместник министър-председателят и министър на
вътрешните работи.
/2/ По покана на Председателя и членовете на Консултативния съвет
в работата им участват и представители на неправителствени организации.
/3/ Консултативният съвет излъчва и Оперативен състав, който
включва заместник министър-председателя и министър на вътрешните
работи, министъра на правосъдието, председателя на ДАНС,
представителя на Главния прокурор и директора на ЦППКОП.
ЦЕЛИ И ПРАВОМОЩИЯ НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ
Чл.3/1/.Членовете на консултативния съвет действат и вземат
решенията си изключително в интерес на Република България и в
съответствие с установения в страната правов ред.
/2/ Членовете на Консултативния съвет съблюдават целите на
„Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията и
организираната престъпност”.
/3/ Членовете на Консултативния съвет активно работят за това
ЦППКОП да изпълнява задачите си ефикасно и успешно, да се утвърждава
неговия авторитет и да се реализира целта му-противодействие и
предотвратяване на корупцията и организираната престъпност.
/4/ Консултативният съвет одобрява стратегическите насоки за
работата на ЦППКОП, утвърждава план за действие, дава становище за
разработване на нови проекти, приема поетапно резултатите от
разработването на тези проекти, одобрява окончателните резултати от
разработването на проектите и свързаните с тях предложения за мерки и
решения, приема годишния доклад за работата на ЦППКОП.
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/5/ Планът за действие на ЦППКОП съдържа, посочва и описва
проекти за превенция и противодействие на корупцията и организираната
престъпност за съответната календарна година или период.
/6/ Консултативният съвет одобрява и приема правила за подбор и
командироване на служители, който ЦППКОП ще съблюдава съвместно с
ведомствата от чийто състав ще се определя специализираната му
администрация, както и начините по които ще се изисква и ще постъпва
информацията, необходима за разработваните от ЦППКОП проекти.
/7/ Членовете на Консултативния съвет при наличието на служебен
интерес имат право да предлагат теми за разработване на мерки и
комплексни решения от ЦППКОП. Те организират изпълнението и
съдействат за ускоряването му, чрез включване на водещи експерти като
външни консултанти.
/8/Консултативният съвет определя и реда, по който ЦППКОП
информира ведомството, подало нужната му информация за мерките
изработени и предвидени за изпълнение въз основа на получените данни.
РАБОТНА ПРОГРАМА И УСЛОВИЯ ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕ
Чл.4/1/. Консултативният съвет заседава минимум три пъти годишно
и се свиква от Председателя по предварително оповестен дневен ред.
/2/ Заседанията му се считат за редовни когато присъства най-малко
2/3 от списъчния състав.
/3/ Заседанията на Консултативния съвет и Оперативния състав се
документират чрез изготвяне на стенографски протоколи.
/4/ Решенията на Консултативния съвет се приемат с консенсус.
/5/ При отсъствие на министър или включеният в списъка
упълномощен представител на институция или ведомство, в работата
участва допълнително упълномощеният заместник-министър или
заместник на ръководителя на съответната институция или ведомство.
/6/ При промяна в служебното положение, в правомощията или
функциите на Консултативния съвет, министър-председателят издава
съответната заповед за промяна на състава на Консултативния съвет
непосредствено след настъпването на посочените обстоятелства.
/7/ Консултативният съвет може да приема неприсъствени решения,
които се документират с попълнен „Формуляр за неприсъствено решение“.
Тази дейност се подпомага от администрацията на ЦППКОП.
ОПЕРАТИВНО
СЪВЕТ

УПРАВЛЕНИЕ

НА

КОНСУЛТАТИВНИЯ

Чл.5/1/ Оперативният състав на Консултативния съвет заседава
минимум шест пъти годишно и се свиква по предварително оповестен ред,
предложен от Председателя или директора на ЦППКОП.
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/2/ Оперативният състав разглежда проблеми свързани с
разработваните проекти и решава въпроси от спешен порядък, както и
осъществява необходимите срещи с представители на неправителствени
организации по повод реализации на проекти.
/3/ Членовете на Оперативния състав на Консултативния съвет
разпределят помежду си непосредственото ръководство на проекти с
особена важност, като решенията им се одобряват от Консултативния
съвет.
Чл.6. При осъществяване на дейността си Консултативният съвет се
подпомага от администрацията на ЦППКОП.
ПУБЛИЧНОСТ НА РАБОТАТА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ
СЪВЕТ
Чл.7/1/. Консултативният съвет информира обществеността за своите
решения чрез Интернет страницата на ЦППКОП.
/2/ Консултативният съвет своевременно и редовно запознава
обществеността с резултатите от своята дейност, подпомаган от
служителите за връзка с обществеността при ЦППКОП чрез провеждането
на брифинг, пресконференции или по друг подходящ начин.
Настоящите „Правила за работа на Консултативния съвет” са
изготвени на основание ПМС №158/29.07.2010г. и в съответствие с
нормите на чл.5 във връзка с чл.3 ал.3 от „Устройствения правилник на
Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната
престъпност” към Министерския съвет на Република България, приет с
ПМС №280/ 30.11.2010г., изменен и допълнен в ДВ бр.16/ 22.02.2011г.
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