Проект
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № ......
от ........................................... 2015 г.
За изменение и допълнение на Постановление № 215 на Министерския съвет от 2012г.
за създаване на Национален съвет по превенция на престъпността (Обн. ДВ. бр.72 от
2012г., изм. ДВ. бр. 62 от 2013г., изм. ДВ. бр.60 от 2014г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. в ал. 1 след думата „Председател“ се поставя запетая и се добавя
„заместник-председател“;
2. създава се нова ал. 3:
„(3) Заместник-председател е заместник-министър на вътрешните
работи.“;
3. досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея се правят следните изменения и
допълнения:
а) точки 8, 9 и 10 се отменят;
б) в т. 12 думите „Криминална полиция“ се заменят с „Национална
полиция“;
в) в т. 12а думите „Главна дирекция „Охранителна полиция“ се заменят с
„дирекция „Координация и информационно-аналитична дейност“;
г) в т. 13 думата „Националния“ се заменя с „Научноизследователския“.
§ 2. В чл. 4, ал. 1 се изменя така:
„(1) Заместник-председателят, секретарят и членовете на съвета заместник-министри, се определят поименно със заповед на председателя по
предложение на съответния министър.“.
§ 3. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
1. алинея 2 се изменя така:
„(2) Функциите на секретариат на съвета се осъществяват от експертна
група с представители на членуващите в съвета институции, органи и организации.“;
2. създава се ал. 3:

„(3) Съставът на секретариата се определя поименно със заповед на
председателя по предложение на ръководителите на съответните институции, органи и
организации, членуващи в съвета.“.
§ 4. В чл. 7 се създават точки 6, 7 и 8:
„6. организира работата на секретариата;
7. разработва проекти на документи свързани с дейността на съвета;
8. подготвя проект на годишен доклад за дейността на съвета.“
Заключителна разпоредба
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в
„Държавен вестник”.
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