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П РА В И Л А 

 
за дейността на Обществения съвет за управление на финансовите средства  
за подпомагане на пострадалото от наводненията население на Хасковска 

област 
 

Чл.1. Общественият съвет (Съветът) е временно действащ орган, 
имащ за цел осигуряване на откритост и ефективност при разпределение  
на набраните финансови средства по обявената кампания от БЧК. 

Чл.2. Съветът разглежда и взема решения по предложения за 
усвояване на финансовите средства за подпомагане на пострадало 
население от наводненията в Хасковска област. След приключване на 
работата си, Съветът осигурява подходящо оповестяване на резултатите 
пред обществото. 

Чл.3. Съветът изпълнява функциите си в съответствие с поставените 
за изпълнение цели. 

Чл.4. Съветът се състои от Председател, заместник-председател, 13 
членове и Секретар, поименно определени в заповед за сформиране, по 
предложение на ведомствата и организациите, участващи в кампанията  
(Рег. N РД-21-111/28.03.2012г.). 

Чл.5. На първото си заседание Съветът избира председател и 
заместник-председател, като изборът е законен, ако за тях са гласували 
половината плюс един от членовете на Съвета. 

Чл.6. Председателят, заместник-председателят и членовете на Съвета 
имат право на глас. 

Чл.7. Секретарят на Съвета подпомага в административно-
документално и техническо отношение работата на Съвета. 

Чл.8. Съветът може да приема решения за създаване на работни 
експертни групи, с които да подпомага координирането и осъществяването 
на своята дейност в интерес на постигане на поставените цели. 

Чл.9. Председателят може да свика заседания по своя преценка или по 
искане на поне ½ от членовете на Съвета. 

Чл.10. Всяко заседание се провежда съгласно дневен ред, одобрен от 
Председателя. 

Чл.11. Дневният ред и материалите за заседанията на Съвета се 
изпращат на членовете на Съвета не по-късно от 5 дена преди заседанията. 

Чл.12. Решенията от заседанията се предоставят на членовете на 
Съвета до 3 дни след провеждане на всяко заседание. 

Чл.13. В заседанията на Съвета участват само титулярите, определени 
в цитираната по-горе заповед. При необходимост, смяна на членове на 
Съвета може да се извършва след внасяне на кандидатура от съответната 
институция.  
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Чл.14. Всеки член на Съвета може да прави мотивирани предложения 
за допълнение на дневния ред на заседанията. Предложенията се гласуват в 
началото на съответното заседание. 

Чл.15. Заседанията на Съвета са открити. 
Чл.16. Съветът взема решения с явно гласуване. 
Чл.17. За провеждане на заседанията е необходимо да присъстват 

половината плюс един от членовете на Съвета. 
Чл.18. Решенията на Съвета се вземат с мнозинство от половината 

плюс един от списъчния състав на членовете на Съвета. 
Чл.19. При необходимост по предложение на Председателя, Съветът 

може да приема решения и неприсъствено, като проектът на решение се 
предоставя за подпис от всички членове на Съвета. Решението се счита за 
прието, ако бъде подписано от две трети от членовете на Съвета, и се 
вписва в протокола от следващото заседание. 

Чл.20. Заседанията на Съвета се свикват и ръководят от неговия 
председател, а в негово отсъствие от заместник-председателя на Съвета. 

Чл.21. Председателят на Съвета по своя инициатива и 
целесъобразност или по предложение на някой от членовете на Съвета 
може да кани на заседанията представители на правителствени и 
неправителствени организации и органи, на средствата за масова 
информация, които са без право на глас. 

Чл.22. Окончателният вариант на протокола от всяко заседание се 
изготвя до 3 работни дни след провеждането му и се подписва от всички 
присъствали на заседанието членове на Съвета. 

Чл.23. Протоколът от всяко заседание на Съвета включва информация 
за участниците в заседанието, кратко описание на всеки въпрос, 
разглеждан от Съвета, взети решения, срок за изпълнение и отговорник за 
изпълнението на всяко решение. 

Чл.24. До един месец след приключване на дейността си Съветът 
изготвя доклад за извършената работа. 

Чл.25. БЧК публикува на интернет-страницата си протоколите от 
заседанията на Съвета и доклада за извършената работа. 

Чл.26. Секретариатът на Националния съвет на БЧК осигурява в 
техническо отношение дейността на Съвета. 

Чл.27. За своята дейност членовете на Съвета не получават 
възнаграждение. 


