ПРОЕКТ !
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК
НА НАЦИОНАЛНОТО БЮРО ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА
КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се определят структурата, числеността на персонала и организацията на
работа на Националното бюро за противодействие на корупцията, наричано по-нататък
„Националното бюро“.
Глава втора
УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНОТО БЮРО
Чл. 2. (1) За директор на Националното бюро се назначава лице, което:
1. притежава висше образование с минимална образователно-квалификационна степен
"магистър" и с трудов и/или служебен стаж по специалността, не по-малък от 10 години;
2. издадено му е разрешение за достъп до класифицирана информация с ниво на сигурност
"Секретно" при условията и по реда на Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ).
(3) Директорът на Националното бюро:
1. одобрява стратегическите насоки за работата на Националното бюро;
2. предлага разработване на нови политики;
3. приема поетапно резултатите от разработването на политиките;
4. одобрява окончателните резултати от разработването на политиките и свързаните с тях
предложения за конкретни мерки;
5. предлага по установения ред на Министерския съвет и на другите компетентни ведомства и
организации разработените от Националното бюро политики, анализи, становища, предложения и
конкретни мерки за превенция и противодействие на корупцията;
6. организира и контролира изпълнението на политиките и мерките;
7. назначава служителите в Националното бюро;
8. привлича за работа в Националното бюро държавни служители от други администрации по
нормативно установения ред;
9. при необходимост привлича независими експерти и консултанти за работа в Националното
бюро въз основа на сключени с тях граждански договори;
10. утвърждава длъжностните характеристики на държавните служители и на лицата,
работещи по трудово правоотношение в Националното бюро;
11. определя вътрешни правила и процедури за работата на административните звена на
Националното бюро по направление на дейност;
12. сключва договори, свързани с осъществяването на дейността на Националното бюро;
13. изготвя проекта на бюджет на Националното бюро;
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14. докладва всяко тримесечие на министър-председателя за констатирани корупционни
условия и практики;
15. представя годишен доклад пред Министерския съвет относно състоянието на системата за
превенция и противодействие на корупцията;
16. изпълнява и други задачи, възложени му със закон или с акт на Министерския съвет.
(3) За заместник-директор на Националното бюро се назначава лице, което:
1. притежават висше образование с минимална образователно-квалификационна степен
"магистър" и с трудов и/или служебен стаж по специалността, не по-малък от 8 години;
2. издадено му е разрешение за достъп до класифицирана информация с ниво на сигурност
"Секретно" при условията и по реда на Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ).
(4) Определен от директора на Националното бюро заместник-директор изпълнява функциите
на служител по сигурността на информацията, съгласно ЗЗКИ и подзаконовите актове по
прилагането му.
(5) Когато директорът на Националното бюро е в командировка или ползва законоустановен
отпуск, неговите правомощия се упражняват от определен от него заместник-директор за всеки
конкретен случай.
Чл. 3. (1) Главният секретар се назначава от директора на Националното бюро.
(2) Главният секретар осъществява административното ръководство на администрацията на
Националното бюро в изпълнение на нормативните актове и разпорежданията на директора.
(3) Главният секретар:
1. ръководи, координира и контролира функционирането на администрацията на
Националното бюро;
2. осигурява необходимите условия за нормална и ефективна работа на административните
звена в Националното бюро на организационно и техническо равнище;
3. ръководи и контролира цялостната организация по провеждане атестирането на
служителите в администрацията и обучението на персонала;
4. изготвя ежегодно доклад за състоянието на администрацията и го представя на директора;
5. осъществява общия контрол за изпълнението на заповедите на директора;
6. организира и контролира работата с документите и другите носители на информация и
съхраняването им;
7. организира и контролира ползването на недвижими имоти и движими вещи - държавна
собственост, предоставени на Националното бюро;
8. организира изготвянето на вътрешни правила относно реда и организацията на
административното обслужване на държавните органи - ползватели на разработените от
Националното бюро предложения и мерки;
9. координира оперативното взаимодействие на администрацията на Националното бюро с
администрациите на органите на законодателната, изпълнителната и съдебната власт, на други
държавни органи и на органите на местно самоуправление;
10. организира и координира връзките с обществеността по отношение на дейността на
Националното бюро;
11. организира изготвянето на проекти на тримесечни доклади до министър-председателя за
2

констатирани корупционни условия и практики;
12. организира изготвянето на проект на годишен доклад до Министерския съвет относно
състоянието на системата за превенция и противодействие на корупцията;
13. изготвя проекта на бюджет на Националното бюро в частта относно средствата,
необходими за административното осигуряване на дейността му;
14. изпълнява и други задачи, възложени му от директора.
(4) Функциите на главния секретар при негово отсъствие или когато ползва законоустановен
отпуск, се изпълняват от определен от директора на Националното бюро директор на дирекция.
Глава трета
СТРУКТУРА И ДЕЙНОСТИ
Раздел I
Структура
Чл. 4. Структурата на Националното бюро включва обща администрация, служител „Човешки
ресурси“ и специализирана администрация. Служителите, назначавани на работа в Националното
бюро, могат да бъдат държавни служители и лица, работещи по трудово правоотношение.
Чл. 5. (1) Общата администрация е организирана в дирекция „Административно-правно,
финансово и техническо обслужване“.
(2) Специализираната администрация е организирана в:
1. дирекция „Координация и взаимодействие“;
2. дирекция „Информация, анализ и мерки за превенция и противодействие на корупцията“;
3. дирекция „Нормативна уредба“.
Чл. 6. Общата численост на служителите в Националното бюро и нейното разпределение по
административни звена са посочени в приложението.
Чл. 7. (1) Директорът утвърждава структурата на административните звена и длъжностното
разписание на служителите в Националното бюро.
(2) Директорът със заповед създава, преобразува и закрива отдели и сектори в рамките на
дирекциите по чл. 6, с която се определя и разпределението на функциите на тези звена.
Раздел II
Служител „Човешки ресурси“
Чл. 8. (1) Служителят „Човешки ресурси“ е на пряко подчинение на директора на
Националното бюро.
(2) Служителят „Човешки ресурси“:
1. осъществява дейностите по подбор, назначаване, освобождаване и преместване на
служителите;
2. изготвя и поддържа личните кадрови досиета на служителите;
3. подпомага директора и главния секретар при изпълнението на правомощията им, отнасящи
се до управление на човешките ресурси и оценяване дейността на персонала;
4. организира планирането и осъществяването на обучението на служителите, като създава
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условия за повишаване на професионалните умения, компетентности и квалификация на
служителите;
5. създава и води регистри в съответствие със Закона за защита на личните данни и Закона за
защита на класифицираната информация.
Раздел III
Обща администрация
Чл. 9. Дирекция „Административно-правно, финансово и техническо обслужване“:
1. осъществява цялостното правно обслужване, включително процесуалното представителство
пред съдилища, административни органи и други юрисдикции;
2. подготвя и съгласува за законосъобразност проекти за нормативни актове, договори,
административни актове и вътрешноорганизационни актове;
3. организира, контролира и/или участва в процедури по възлагане на обществени поръчки;
4. съставя проекта на бюджет и извършва счетоводното отчитане на изпълнението на
бюджета;
5. подготвя годишния бюджет и баланс, разработва всички документи от финансов и
имуществен характер, баланса и счетоводните отчети, както и всички отчети и сведения, които
произтичат от счетоводни записвания;
6. изпълнява и спазва изискванията на системата за вътрешно финансово управление и
контрол;
7. организира и контролира изпълнението на финансовите взаимоотношения с дебитори и
кредитори, с бюджета и с банките, с осигурителни фондове и управлението на имуществото.
Раздел IV
Специализирана администрация
Чл. 10. Дирекция „Координация и взаимодействие“:
1. координира дейностите на органите на изпълнителната власт по изпълнение на политиките
за превенция и противодействие на корупцията;
2. осъществява взаимодействие и сътрудничество с органите на законодателната и съдебната
власт, други държавни органи, органите на местно самоуправление, с функции и отговорности,
свързани с превенция и противодействие на корупцията;
3. поддържа и развива контакти и осъществява взаимодействие със структури на
гражданското общество и международни организации, ангажирани с превенция и противодействие
на корупцията;
4. изпраща информацията за констатирани корупционни действия или постъпилите в
Националното бюро сигнали за корупционни действия до компетентните органи за предприемане на
съответни действия;
5. поддържа и развива контакти и взаимодейства със средствата за масова информация и
специализирани издания, свързани с превенция и противодействие на корупцията.
Чл. 11. Дирекция „Информация, анализ и мерки за превенция и противодействие на
корупцията“:
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1. събира, систематизира и анализира информация от всички възможни източници относно
корупционни условия и практики;
2. изготвя предложения за конкретни мерки и действия, както и предложения за сезиране на
други институции;
3. определя рискови зони за корупция, в зависимост от тяхната значимост за държавата и
обществото;
4. предлага конкретни решения, действия и мерки на съответните държавни органи;
5. осъществява действия по изпълнение на решения и мерки за превенция и противодействие
на корупцията;
6. контролира реализацията на мерките за превенция и противодействие на корупцията,
изведени от разработените анализи;
7. отчита и оценява резултатите от реализираните мерки.
Чл. 12. Дирекция „Нормативна уредба“:
1. извършва анализ на действащи нормативни актове и на проекти на нормативни актове, с
цел установяване на възможности за корупционни действия;
2. подготвя предложения до съответните министерства и Министерски съвет за промени в
действащи нормативни актове, с цел отстраняване на установени възможности за корупционни
действия, както и за по-ефективна превенция и противодействие на корупцията;
3. подготвя становища и предложения по проектите на закони до съответните министерства,
Министерския съвет и комисиите на Народното събрание;
4. подготвя становища до съответните министерства и Министерски съвет по проекти на
подзаконови нормативни актове.
Чл. 13. Специализираната администрация въвежда информация и разработва анализи и
проекти, като използва изградената в Националното бюро информационно-аналитична система.
Глава четвърта
ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА НАЦИОНАЛНОТО БЮРО
Чл. 14. (1) Организацията на работата на Националното бюро се осъществява съгласно
правилника и вътрешни правила и процедури за работата на административните звена по
направление на дейност, утвърдени от директора на Националното бюро, по предложение на
съответния директор на дирекция.
Чл. 15. Директорите на дирекции:
1. осъществяват непосредственото ръководство и отговарят за цялостната дейност на
дирекциите пред директора на Националното бюро;
2. съобразно функциите на дирекциите осъществяват методическо ръководство и контрол
върху дейността на съответните звена в структурата на Националното бюро.
Чл. 16. Държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение в
Националното бюро, изпълняват възложените им задачи и отговарят пред прекия си ръководител за
изпълнението на работата съобразно длъжностните си характеристики.
Чл. 17. (1) Работното време на служителите в Националното бюро е 8 часа дневно с
променливи граници и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
(2) Служителите сами определят началото на работното си време, което може да бъде в
периода от 7,30 до 10,00 ч. Краят на работното време се определя в зависимост от началото на
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работния ден след задължително отработване на 8 часа дневно.
(3) Служителите на Националното бюро ползват обедна почивка 30 минути между 12,00 и
14,00 ч.
(4) Директорът на Националното бюро може да определи и друго работно време за служители
от отделни административни звена с цел осигуряване на необходимите условия за изпълнение на
функциите им.
(5) Редът за отчитане на работното време се определя със заповед на директора на
Националното бюро.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единствен. Правилникът се приема на основание чл. 60 от Закона за
администрацията.

Приложение към чл. 6
Численост на персонала на Национално бюро за противодействие на корупцията - 67
служители, от които 40 постоянно назначени и 27 временно преместени или командировани от други
администрации
Директор
Заместник-директори
Главен секретар
Човешки ресурси
Обща администрация
в т.ч.:
дирекция „Административно-правно, финансово и техническо обслужване“
Специализирана администрация
в т.ч.:
дирекция „Координация и взаимодействие“
дирекция „Информация, анализ и мерки за превенция и противодействие на
корупцията“
дирекция „Нормативна уредба“

1
2
1
1
15
15
47
10
23
14
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