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ГЛАВА ПЪРВА 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл.1. Настоящите вътрешни правила уреждат реда и процедурата за защита на лицата, 

подаващи сигнали за корупция в Центъра на промишлеността на Република България в 

Москва (ЦПРБ).  

Чл. 2. Описаните в правилата процедури се извършват при спазване на принципите, 

установени в Закона за държавния служител, Закона за администрацията, Кодекса за поведение 

на служителите в държавната администрация, Етичния кодекс на служителите в ЦПРБ, Закона 

за достъп до обществена информация, Закона за защита на личните данни и Административно-

процесуалния кодекс.  

ГЛАВА ВТОРА 

ВИДОВЕ СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ 

Чл. 3. Според характера на сигнала:  

Анонимни и такива, чийто автор може да бъде идентифициран. Анонимните сигнали не 

подлежат на разглеждане, но по преценка на директора могат да бъдат разглеждани.  

Чл. 4. Според качеството на лицето подаващо сигнала:  

1. Вътрешни сигнали за корупция - когато сигналът произхожда от служител на Центъра.  

2. Външни сигнали за корупция - когато сигналът е подаден от външно лице.  

 

ГЛАВА ТРЕТА 

ЗАЩИТА ПРИ СИГНАЛИ СРЕЩУ ЛИЦА УЧАСТВАЩИ В ПРОЦЕДУРАТА ПО 

ПРИЕМАНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА СИГНАЛИ 

Чл. 5. Ако сигналът е насочен срещу някой от членовете на комисията за разглеждане на 

сигнали, която отваря кутията, предназначена за подаване на сигнали за корупция, то сигналът 

се разглежда без негово участие. Същият се замества от резервен член на комисията. 

Чл. 6. Ако сигналът е насочен срещу Главния секретар след въвеждането му в регистъра 

сигналът се предава на Директора на Центъра.  

Чл. 7. (1) Ако сигналът е насочен срещу Директора на Центъра след въвеждането му в 

регистъра се предава на Главния секретар.  

(2) Главният секретар предприема необходимите действия за препращане на 

сигнала към компетентиия да го разгледа орган.  
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ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 

КОМИСИЯ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА СИГНАЛИ И ЖАЛБИ ЗА КОРУПЦИЯ 

Чл. 8. (1) Комисията е постоянно действащ орган и се състои от трима редовни и един резервен 

членове, назначени са със заповед на Директора на ЦПРБ.  

   (2) Членовете на комисията участващи в разглеждането на всеки конкретен сигнал са 

длъжни: 

1. да не разкриват самоличността на лицето, подало сигнала;  

2. да не разгласяват фактите и данните, които са им станали известини във връзка с 

разглеждането на сигнала;  

3. да опазват поверените им писмени документи от неразрешен достъп на трети лица.  

        (3) Лицата по чл.8, ал.1 подписват Декларация за конфиденциалност (Приложение 1)  

 

ГЛАВА ПЕТА 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ 

§ 1. Настоящите правила се изготвят в изпълнение на Мярка 21 от Оперативния план за 

мерките, залегнали в "Плана - програма за работа през 2009 г. за мерки и действия в областта на 

противодействието и превенцията на корупцията".  

§.2. При нарушение на разпоредбите им виновните лица носят дисциплинарна отговорност по 

реда на Закона за държавния служител и Кодекса на труда.  

§ .3. Настоящите правила са утвърдени със заповед № 68/15.06.2015 г. на Директора на ЦПРБ и 

влизат в сила от датата на утвърждаването им.  

§. 4. Настоящите правила следва да се публикуват на интернет страницата на Центъра 

/www.cprb.ru/ в раздел „Антикорупция”. 
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Приложение 1 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл.8, ал.1 от Вътрешните правила за защита на лицата, подаващи сигнали за 

корупция в Центъра на промишлеността на Република България в Москва 

 

 

Долуподписаният/ната ……………………………………………………………………………… 

(трите имена) 

на длъжност: ………………………….......………………………………………… 

 

в качеството си на член на комисията по разглеждане на сигнал за корупция 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ ЧЕ: 

Няма да разгласявам по никакъв повод данни за лицето, подало сигнала и информацията, 

станала ми известна във връзка с работата ми като член на комисията. 

 

 

 

 

 

Дата:…………………………..  Декларатор:……………………………………… 


