СПРАВКА ПО ЧЛ. 26, АЛ. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ
ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА СТАНОВИЩАТА, ПОЛУЧЕНИ ПРИ СЪГЛАСУВАНЕ НА
проект на Правилник за устройството и дейността на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество и на нейната администрация, публикуван на 31.05.2018г. на официалната интернет страница на Комисията и на
Портала за обществени консултации
На основание чл. 26, ал. 4, изречение второ от Закона за нормативните актове срокът за предложения и становища по проекта е 14 дни.

Организация/
Портал за обществени
консултации
1. Звено „Връзки с
обществеността“
на КПКОНПИ

Предложение

Приема/
не приема
предложението

Предложение от 01.06.2018г. от г-жа Боряна Йотова
– ръководител звено „Връзки с обществеността“ на
КПКОНПИ:

Приема се –
отразено в проекта

Мотиви

Предлагам в чл. 25 (Връзки с обществеността), ал. 1 нова
точка 6:
т. 6. съвместно с Дирекция „Административно-правно и
информационно обслужване“ актуализира страницата на
Комисията в интернет; (чл. 28, т. 54 – правомощията на
АПИО)
Следващите точки се преномерират.

Мотиви:
Според сегашни т.6, 7 и 8. Звено "Връзки с
обществеността"
отговаря,
самостоятелно
или
съвместно с други структури, за публикуването на
информация
за
страницата
на
комисията.
1

Тези текстове обаче не изчерпват задълженията на
звеното по актуализирането на страницата. Например
актуализирането на информацията за комисията, на
линковете на институциите (в раздел "Полезни
връзки"), на информацията в раздел "Често задавани
въпроси" и т.н. Към момента, заедно с компютърните
специалисти от АПИО се грижи и за прехвърляне на
информацията от страниците на влетите в КПКОНПИ
структури в страницата на КПКОНПИ.
2. Звено „Вътрешен
одит“ на
КПКОНПИ

Предложение от 08.06.2018г. от г-жа Анка Тренгоска
– ръководител звено „Вътрешен одит“ на
КПКОНПИ:

Приема се –
отразено в проекта

Във връзка с проекта на Правилника за устройството и
дейността на КПКОНПИ и на нейната администрация
Ви информирам, че:
в чл. 18, ал. 4, т. 1 от Раздел ІІІ „Звено за вътрешен
одит“ посочените „Стандарти за вътрешен одит“
следва да се заменят с актуалните към момента
„Международни стандарти за професионалната
практика по вътрешен одит“.
3. Отдел „Човешки
ресурси“,
дирекция АПИО
на КПКОНПИ

Предложения от 13.06.2018г. от г-жа Елена
Фичерова – началник отдел „Човешки ресурси“,
дирекция АПИО на КПКОНПИ:
В срока за обществено обсъждане, Ви представям
следните бележки:
I. В глава II се създава Раздел IV със следното
съдържание:
Раздел IV.
Организационни въпроси

Приема се –
отразено в проекта,
като текстовете по
предложение I са
отразени на
систематичното
място в
разпоредбите на
проекта, касаещи
съответно
правомощията на
председателя,
2

Чл. 14. (1) При осъществяване на своите правомощия
председателят на комисията пътува в страната и в
чужбина, за което се подписва заповед за
командироване
от
заместник-председателя
на
комисията.
(2) Заместник-председателят и членът на комисията се
командироват в страната и в чужбина със заповед на
председателя
на
комисията.

заместникпредседателя и
членовете на
Комисията. За
целта са създадени:
-в чл. 7 – нови ал.
2, 3 и 4,
досегашния текст
става ал. 1;
-в чл. 12 са
създадени нови ал.
3 и 4;
-в чл. 13 са
създадени нови ал.
2 и 3 досегашния
текст става ал. 1;

Чл. 15. (1) Членовете на комисията ползват отпуските,
предвидени
в
трудовото
законодателство.
(2) Ползването на отпуск от заместник-председателя и
члена на комисията се разрешава от председателя.
(3) За ползването на отпуск от председателя на
комисията се съставя справка от ръководителя на
звеното по управление на човешките ресурси, която
включва всички реквизити на заповедта за разрешаване
на съответния вид отпуск и е неразделна част от По предложение
заповедта, с която се определя заместник за периода на II е създадена нова
отсъствие.
ал. 7 на чл. 56.
Мотиви: С оглед новия статут на Комисията и поради
факта, че нейният председател не се назначава с акт на
министър-председателя, а се избира от Народното
събрание, е налице необходимост от регламентиране
ползването на отпуск от негова страна. В този смисъл
предлагам в устройствения правилник на КПКОНПИ
да бъдат уредени организационните въпроси относно
ползването на отпуск от всички членове на комисията,
както и тези свързани с тяхното командироването в
страната и чужбина.
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II. В чл. 56 се създава нова ал. 7 със следното
съдържание:
(7) При ползване на законоустановен отпуск, при
командироване или друго отсъствие на заместващия
служител, се издава заповед на органа по назначаване,
с която се определя служител по чл. 16, ал. 2 от Закона
за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество, който да изпълнява
служебните му задължения за периода на отсъствие.
Мотиви: Предвид особеният статут на заместващия
служител в конкретния случай, е налице необходимост
да бъде регламентирано неговото заместване в
случаите на отсъствие при ползване на отпуск, при
командироване и пр.
4. Инспекторат
КПКОНПИ

на Предложения от 14.06.2018г. от г-жа Атанаска Приема се –
Георгиева – ръководител на инспектората на отразено в проекта
КПКОНПИ:
Правя следните правно-технически бележки по
проекта на Правилник за устройството и дейността на
Комисията за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество и на
нейната администрация:
1. Да бъде отразено, че текста след чл. 12 е ал. 1;
2. В чл. 21, ал. 7, т. 7 накрая да се добави израза
„за служителите в администрацията на Комисията“;
3. В чл. 25 и чл. 26 да отпадне знака за ал. 1,
защото съответните текстове са в разпоредби без
алинеи.
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4. В чл. 25, т. 8 израза „съгласно чл. 10, ал. 4 от
този правилник“ да се замени със: „съгласно чл. 9, ал.
4 от този правилник“
5. В чл. 113 и чл. 119 да отпадне знака за ал. 1,
защото съответните текстове са в разпоредби без
алинеи.
6. В чл. 130, ал. 7 да отпадне израза накрая
„определени с правилника за прилагане на закона“
7. Да се промени номерацията, като „Глава шеста“
да стане „Глава пета“, а „Глава седма“ да стане „Глава
шеста“.
8. В чл. 168, ал. 4 израза „глава пета“ да се замени
с „глава четвърта“.
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