УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерския съвет и на неговата
администрация

Приет с ПМС № 229 от 23.09.2009 г., обн., ДВ, бр. 78 от 2.10.2009 г., в сила от 2.10.2009 г., изм., бр. 102 от
22.12.2009 г., в сила от 1.01.2010 г., изм. и доп., бр. 15 от 23.02.2010 г., доп., бр. 25 от 30.03.2010 г., в сила от
30.03.2010 г., изм. и доп., бр. 30 от 20.04.2010 г., попр., бр. 32 от 27.04.2010 г., изм. и доп., бр. 74 от 21.09.2010
г., в сила от 21.09.2010 г., бр. 88 от 9.11.2010 г., бр. 15 от 18.02.2011 г., в сила от 18.02.2011 г., бр. 25 от
25.03.2011 г., изм., бр. 31 от 15.04.2011 г., в сила от 15.04.2011 г., изм. и доп., бр. 43 от 7.06.2011 г., в сила от
7.06.2011 г., изм., бр. 54 от 15.07.2011 г., в сила от 1.08.2011 г., бр. 80 от 14.10.2011 г., в сила от 14.10.2011 г.,
изм. и доп., бр. 22 от 16.03.2012 г., бр. 50 от 3.07.2012 г., бр. 103 от 28.12.2012 г., в сила от 28.12.2012 г., бр. 30
от 26.03.2013 г., в сила от 20.03.2013 г., бр. 51 от 11.06.2013 г., изм., бр. 69 от 6.08.2013 г., в сила от 6.08.2013
г., изм. и доп., бр. 70 от 9.08.2013 г., бр. 74 от 23.08.2013 г., доп., бр. 82 от 20.09.2013 г., в сила от 20.09.2013 г.,
изм., бр. 88 от 8.10.2013 г., изм. и доп., бр. 102 от 26.11.2013 г., бр. 8 от 28.01.2014 г.

Раздел IV
Главен инспекторат
(Загл. изм. - ДВ, бр. 74 от 2013 г.)

Чл. 62. (1) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2013 г.) Главният инспекторат е на пряко подчинение на
министър-председателя.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г., бр. 74 от 2013 г.) Главният инспекторат:
1. координира и подпомага дейността на инспекторатите по Закона за администрацията;
2. разработва и предлага на министър-председателя за утвърждаване методически указания във връзка с
функциите и процедурите за работа на инспекторатите по Закона за администрацията;
3. (изм. - ДВ, бр. 22 от 2012 г.) осъществява контрол по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт
на интереси, както и за други нарушения на служебните задължения;
4. (изм. - ДВ, бр. 22 от 2012 г.) разглежда постъпили сигнали за корупция на органи на изпълнителната власт и
държавни служители на ръководна длъжност от администрацията на Министерския съвет, извършва проверки
и информира министър-председателя за резултатите;
5. изпълнява функциите по чл. 46, ал. 2 от Закона за администрацията по отношение на администрацията на
Министерския съвет;
6. (нова - ДВ, бр. 22 от 2012 г.) подпомага организирането на дейността по провеждане на държавната
антикорупционна политика;
7. (нова - ДВ, бр. 22 от 2012 г.) подпомага изпълнението на решенията на Комисията по превенция и
противодействие на корупцията;
8. (нова - ДВ, бр. 22 от 2012 г.) извършва проверки на сигнали и предложения срещу незаконни или
неправилни действия или бездействия на служители от администрацията на Министерския съвет;
9. (нова - ДВ, бр. 22 от 2012 г.) осъществява и други дейности, свързани с административния контрол,
произтичащи от нормативни актове или възложени от министър-председателя.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г., бр. 74 от 2013 г.) Главният инспекторат осъществява дейността си в

съответствие с годишен план, утвърден от министър-председателя, а при необходимост извършва
извънпланови проверки, възложени от министър-председателя.
(4) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2010 г., изм., бр. 74 от 2013 г.) За всяка конкретна проверка Главният инспекторат
изготвя доклад до министър-председателя за резултатите, анализира причините и обстоятелствата, свързани с
констатираните нарушения, и предлага мерки за отстраняването им.
(5) (Предишна ал. 4, доп. - ДВ, бр. 15 от 2010 г., изм., бр. 74 от 2013 г.) Главният инспекторат се отчита
ежегодно за дейността си на министър-председателя.

