
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 158 ОТ 29 ЮЛИ 2010 Г. ЗА 
СЪЗДАВАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И 
ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ 

СЪВЕТ 

Обн. ДВ. бр.62 от 10 Август 2010г., изм. ДВ. бр.46 от 17 
Юни 2011г., изм. ДВ. бр.50 от 3 Юли 2015г. 

 

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ 
ПОСТАНОВИ: 
Чл. 1. (1) Създава Център за превенция и противодействие 
на корупцията и организираната престъпност към 
Министерския съвет. 
(2) Центърът за превенция и противодействие на 
корупцията и организираната престъпност, наричан по - 
нататък "центъра", е юридическо лице на бюджетна 
издръжка - второстепенен разпоредител с бюджетни 
кредити към Министерския съвет, със седалище София. 

 
Чл. 2. (1) (Доп. - ДВ, бр. 46 от 2011 г., в сила от 17.06.2011 
г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2015 г., в сила от 03.07.2015 г.) 
Дейността на центъра по чл. 1 се ръководи методически от 
Консултативен съвет, състоящ се от представители на 
законодателната, изпълнителната и съдебната власт, на 
Сметната палата и директора на центъра. Председател на 
Консултативния съвет е заместник министър - председателят 
по координация на европейските политики и 

институционалните въпроси. 
(2) (Доп. - ДВ, бр. 46 от 2011 г., в сила от 17.06.2011 г.) 
Представителите на законодателната и съдебната власт се 
определят от съответните им компетентни органи. 
Представителите на изпълнителната власт се определят от 
министър - председателя. Поименният състав на 
Консултативния съвет се определя със заповед на министър 



- председателя, а представителят на Сметната палата - от 
нейния председател. 
(3) Решенията на Консултативния съвет се приемат с 
консенсус. 
(4) По покана на председателя на Консултативния съвет в 
работата му участват и представители на неправителствени 
организации. 
 
 
Чл. 3. (1) При изпълнението на проекти от центъра с 

прилагането на комплексния модел "БОРКОР" могат да бъдат 
привличани за участие експерти от другите структури на 
държавната администрация, експерти от законодателната и 
съдебната власт, както и чуждестранни експерти. 
(2) Условията и редът за участие в дейността на центъра на 
експерти от държавната администрация се определят 
съгласно разпоредбите на действащото законодателство. За 
привличането на експерти от законодателната и съдебната 
власт в реализацията на конкретни проекти, както и за 

предоставянето на информация от тези власти, имаща 
значение за изпълнението на проекта, директорът на 
центъра може да сключва споразумения със съответните 
компетентни ръководители или да издава съвместни актове 
с тях. 

Заключителни разпоредби 

 
§ 1. Заместник министър-председателят и министър на 

вътрешните работи до 30 септември 2010 г. да внесе в 
Министерския съвет проект на Устройствен правилник за 
дейността, структурата, организацията на работа и 
числеността на Центъра за превенция и противодействие на 
корупцията и организираната престъпност. 
 



§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 105, ал. 
2 от Конституцията на Република България и чл. 60, ал. 1 от 
Закона за администрацията. 
 
§ 3. Министърът на финансите по предложение на главния 
секретар на Министерския съвет до 15 септември 2010 г. да 
извърши налагащите се промени по бюджета на 
Министерския съвет за 2010 г. по реда на чл. 34, ал. 1 от 
Закона за устройството на държавния бюджет. 

Заключителни разпоредби 
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 156 ОТ 10 ЮНИ 2011 Г. ЗА 

ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 158 НА 
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА 

ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА 
КОРУПЦИЯТА И ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ КЪМ 

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ 

 
(ОБН. - ДВ, БР. 46 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 17.06.2011 Г.) 

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на 
обнародването му в "Държавен вестник". 

Заключителни разпоредби 
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 161 ОТ 26 ЮНИ 2015 Г. ЗА 

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 21 
НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2015 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА 

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО МИГРАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ 

Заключителни разпоредби 

 
(ОБН. - ДВ, БР. 50 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 03.07.2015 Г.) 
 
§ 9. Постановлението влиза в сила от деня на 
обнародването му в "Държавен вестник". 
 


