
 

 

ПРАВИЛНИК 
 

ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА  
ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА В ОБЛАСТ С 

АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР ГРАД ТЪРГОВИЩЕ 
 

 
РАЗДЕЛ I 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 Чл. 1. /1/ С този  Правилник се уреждат   устройството, дейността  и 

организацията на работа на Областния обществен съвет за превенция и 

противодействие на корупцията в област с административен център град Търговище 

/ООСППК/. 

/2/ Областният обществен съвет за превенция и противодействие на 

корупцията /ООСППК/ - Област Търговище е обществен орган към Областния 

управител за   осъществяване на националната политика  в областта на превенцията 

и противодействието на корупцията. 

/3/ Дейността на Съвета се основава на принципите на: доброволност на 

участието, равнопоставеност, партниране, прозрачност и законност.  

  

РАЗДЕЛ ІІ 
СЪСТАВ И СТРУКТУРА 

 

 Чл. 2. /1/ В състава на Съвета се включват:  

1. Областния управител; 

2. Заместник областен управител; 

1. Служители от  Областна администрация - Търговище;  

2. представители на  териториални структури на органите на изпълнителната власт; 

3. представители на  местната администрация и  местното самоуправление;  

4. представители на стопанската сфера и частния бизнес;  

5. представители неправителствени организации;  

6. представители на синдикални организации; 

7. (Доп. – Решение № 1 по Протокол от 29.04.2015 г. на ООСППК – област 

Търговище) представители на съдебната власт. 

 Чл. 3. /1/ Съветът е отворен за участие към всички национални, регионални и 

местни организации и сдружения посочени в чл.2, упражняващи дейност  на 

територията на област Търговище.  

/2/ Поименния състав на съвета се определя със заповед на Областния 

управител,  въз основа на предварително  писмено предложение за  определяне на 

представител на съответната организация за член на съвета. 
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/3/ Промени в състава се извършват с последваща заповед на Областния 

управител  по реда на предходната алинея. 

 /4/ При обсъждане на определени въпроси  могат да бъдат канени  за участие 

в заседанията и  представители на съдебната власт, медиите и други организации, 

имащи отношение към превенцията и противодействието на корупцията.  

  Чл. 4. /1/ Съветът се състои от Председател, Заместник–председатели, 

Секретар и членове. 

 /2/ Председател на Съвета е Областния управител на Търговищка област.  

 /3/ Дейността на Председателя се подпомага от двама  Заместник- 

председатели, единия от които е заместник областен управител на Област 

Търговище, а другият е  представител  на  ОД на МВР – Търговище. 

 /4/ Заместник-председателите на Съвета подпомагат работата на 

Председателя. 

/5/ (Изм. – Решение № 1 по Протокол от 17.12.2012 г. на ООСППК – 

област Търговище) Организационната дейност  и координацията, свързани с 

дейността на ООСППК се осъществяват от неговия секретар 0 служител в Областна 

администрация – Търговище. 

/6/ Съставът на ООСППК – област Търговище и Правилникът за устройството и 

дейността му се публикуват на интернет страницата на Областна администрация - 

Търговище. 

 

РАЗДЕЛ IIІ 
ОСНОВНИ ФУНКЦИИ 

 

 Чл. 5. Областният обществен съвет за превенция и противодействие на 

корупцията – Област Търговище  осъществява дейността си в съответствие с 

програмата на Правителството на европейското развитие 2009 г. – 2013 г., 

Интегрираната стратегия за превенция и противодействие на корупцията и 

организираната престъпност приета с Протокол на МС от 18.11.2009 г. както и 

другите национални и местни стратегии и програми, касаещи превенцията и 

противодействието на корупцията.  

 Чл. 6. Основните функции на ООСППК – Област Търговище са: 

1. Осъществява пряко наблюдение, координация и контрол на провежданата 

политика за борба с корупцията  на територията на област Търговище.  

2. Осъществява взаимодействие с  Комисията по превенция и 

противодействие на корупцията към Министерски съвет. 

3. Анализира и изследва състоянието на проблемите, пораждащи корупционна 

среда. 

4. Анализира и обобщава постъпилата информация за предприетите мерки и 

действия от съответните компетентни органи срещу прояви на корупция. 
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5. Оценява ефективността на предприетите организационно-управленски 

действия за борба с корупцията от органите на държавната и местната власт на 

територията на област Търговище. 

6. Прави предложения за приемане на адекватни мерки и дава конкретни 

препоръки за корекция и допълване на антикорупционните програми на държавните 

и местните органи на властта в област Търговище. 

7. Осигурява условия за упражняване на граждански контрол над дейността 

на държавните и местните органи на властта, за прозрачност и публичност на 

административно-управленските процеси, за насърчаване на честната конкуренция 

и равнопоставеност на бизнеса. 

8. Информира обществеността за проблемите на превенцията и борбата с 

корупцията и за взетите мерки от институциите за нейното предотвратяване. 

9. Приема годишна програма за дейността си в началото на всяка календарна 

година.  

10. Изготвя  отчетен доклад за дейността си  през  съответната година. 

11. Запознава се с международния и национален опит за противодействие и 

борба с корупцията и разработва, обсъжда и прилага програми в тази насока на 

областно ниво. 

12. Изпълнява и други функции произтичащи от стратегическите документи, 

касаещи превенцията и противодействието на корупцията. 

 

РАЗДЕЛ IV 
ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА 

 

 Чл. 7. /1/ Редовните заседания на Съвета се провеждат най – малко 2 пъти в 

годината.  

 /2/ При необходимост могат да се провеждат извънредни заседания. 

Извънредно заседание се свиква по искане на една трета от членовете на Съвета 

или по искане на Председателя.  

 /3/ Заседанията на Съвета се организират, свикват и насрочват от 

Председателя, който определя дневния ред и материалите за обсъждане.  

 /4/ Поканата с дневния ред и материалите за заседанията  освен по пощата, 

могат да се изпратят по факс или по електронна поща на членовете на Съвета най-

късно 5 дни преди датата на заседанието.  

 Чл. 8. /1/ Заседанията на Съвета се ръководят от Председателя, а в случаите 

на неговото отсъствие от Заместник областния управител, определен за заместник 

председател;  

 /2/ Заседанията на Съвет са редовни, ако в тях участват повече от половината 

от членовете му. При липса на кворум заседанието се отлага с половин час по-късно 
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на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе независимо от броя 

на явилите се членове.  

 /3/ Решенията на Съвета се приемат с явно гласуване с обикновено 

мнозинство от присъстващите членове.  

 /4/ В случаите когато член на съвета е възпрепятстван да участва  в 

заседанията на съвета, той може да бъде заместен от друго лице изрично 

определено от съответната организация или посочено като резервен член в 

писменото предложение по чл. 3, ал. 2 от  настоящия правилник и  в заповедта на 

Областния управител за определяне на състава на съвета. 

 /5/ В началото на всяко заседание съвета одобрява предложения от 

Председателя дневен ред. 

 /6/ Всеки член на съвета  в деня на заседанието може да прави предложение 

за включване на нови точки в дневния ред, които се включват за обсъждане  по 

решение на съвета.  

 /7/ За всяко заседание на съвета се съставя протокол, който се подписва от 

Председателя и Секретаря. Към протокола се прилагат документите, разгледани на 

заседанието, както и приетите решения. Всички писмени материали се съхраняват от 

Секретаря на съвета.  

       /8/ Членовете на съвета получават протокола от заседанието по електронна 

поща.  

       /9/ За всяко проведено заседание  на представителите на медиите, 

осъществяващи дейност  на територията  на област Търговище се предоставя 

пресинформация за  проведеното заседание  и взетите решения. 

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 §1.  Настоящия правилник се приема с решение на съвета и влиза в сила от 

датата на приемането му. 

 §2. Правилника може да бъде изменян и допълван по предложение на 

Председателя на ООСППК – област Търговище или на една трета от членовете му. 

 §3. Настоящия правилник е приет на заседание на ООСППК – Област 

Търговище на 19.07.2011 г.  и отменя  Правилника за устройството и дейността на 

ООСПК - област Търговище приет на 28.07.2006 г. 

§4. Правилника е изменен с Решение № 1 по Протокол от 17.12.2012 г. на 

ООСППК – област Търговище. 

§5. Правилника е допълнен с Решение № 1 по Протокол от 29.04.2015 г. на 

ООСППК – област Търговище. 
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