Утвърждавам:

СОЛОМОН ПАСИ

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК
НА НАЦИОНАЛНАТА КОМИСИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ЗА ЮНЕСКО
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Член 1. Този Правилник урежда устройството и дейността на Националната комисия
на Република България за ЮНЕСКО.
Член 3. Националната комисия е междуведомствен орган, действащ под
непосредственото наблюдение на министъра на външните работи.
Член 5. Националната комисия се ръководи в своята дейност от законите на Република
България, Устава на ЮНЕСКО и Хартата на националните комисии за ЮНЕСКО, от
всички нормативни и програмни документи на ЮНЕСКО и от настоящия правилник.
Член 7. Националната комисия има следните функции;
а/ осигурява взаимодействието и координира сътрудничеството на българските
държавни, обществени, неправителствени организации и лица с Организацията за
образование, наука и култура на ООН /ЮНЕСКО.
б/ консултира Правителството и други държавни и обществени органи по
въпросите на ЮНЕСКО;
в/ осигурява взаимодействието и координира сътрудничеството на българските
държавни, обществени, неправителствени организации и лица с други правителствени
и международни неправителствени организации по въпроси на ЮНЕСКО, с
националните комисии на държавите-членки за ЮНЕСКО, с чуждите представителства
в България по въпроси на ЮНЕСКО;
г/ съдейства и наблюдава за изпълнението на мероприятията на ЮНЕСКО,
отнасящи се до страната;
д/ съдейства за популяризиране постиженията на Република България в областта
на науката, образованието, културата и информацията;
е/ установява постоянно и тясно сътрудничество с националните комитети и
центрове за връзка с международните неправителствени организации в областите на
образованието, науката, културата и информацията и частния сектор.

Чл. 10. Министерството на външните работи поддържа валутна банкова сметка с
титуляр "МВнР - Национална комисия за ЮНЕСКО", по която постъпват целевите
средства по българските проекти, защитени за финансиране пред ЮНЕСКО,
Член 11. Националната комисия за ЮНЕСКО има собствен печат, бланка и
самостоятелно деловодство в рамките на деловодството на МВнР.
П. СЪСТАВ И УСТРОЙСТВО НА НАЦИОНАЛНАТА КОМИСИЯ
Член 13. Структурата на Националната комисия се състои от:
1. Председател.
2. Бюро.
3. Секретариат.
Член 14. Председател на Националната комисия е заместник-министър на
външните работи, определен със заповед на министъра на външните работи.
Член 15. Председателят, главният секретар и Бюрото на Националната комисия
за ЮНЕСКО осъществяват общото й ръководство в духа на този правилник.
Член 16. Председателят - и главният секретар на Националната комисия за
ЮНЕСКО подписват -документи и платежни нареждания за превод на финансови
средства, получени От ЮНЕСКО по валутната сметката на МВнР - Национална
комисия за ЮНЕСКО в БНБ след получаването на съответно пълномощно от
Министъра на външните работи.
Член 18. (1) Бюрото се състои от председател на Националната комисия,
заместник-председател, главния секретар и членове: заместник-министри на
образованието и науката, на културата, на околната среда и водите, на младежта и
спорта, на транспорта и съобщенията, определени със заповед на съответния министър,
представител на администрацията на президента, представители на комисиите за
култура, за образование и за медии в Народното събрание, главният научен секретар на
Българската академия на науките, ректорите на СУ «Св. Климент Охридски» и на
Техническия университет или упълномощени от тях заместник-ректори, националният
координатор на асоциираните училища на ЮНЕСКО в България.
(2) Като наблюдатели в заседанията на Бюрото може да бъдат канени изтъкнати
дейци на образованието, науката и културата в лично качество.
(3) При необходимост Националната комисия може да формира експертни и
консултативни работни групи, включващи и лица извън състава на комисията.
(4) За нуждите на Секретариата на НК за ЮНЕСКО могат да бъдат привличани
експерти-специалисти за осъществяването на специфични дейности от
компетентността на Комисията, въз основа на договор, сключен с министъра на
външните работи, или упълномощено от него лице.
Член 19. Бюрото има следните функции:

а/ утвърждава предложения по проблемни въпроси на участието на Република
България в дейността на ЮНЕСКО;
б/ утвърждава предложенията на българските образователни, научни и културни
институции за финансова помощ по Редовната програма и Програмата за участие на
ЮНЕСКО.
в/ утвърждава приоритетите и българските проекторезолюции за сесиите на
Генералната конференция на ЮНЕСКО, както и кандидатурите на страната за
изборните органи на Организацията.
Член 20. Бюрото заседава най-малко веднъж годишно. Заседанията на Бюрото се
ръководят от Председателя или Главния секретар на Националната комисия за
ЮНЕСКО. За провеждането на заседанията на Бюрото е необходимо да присъстват не
по-малко от половината му членове.
Член 21. Бюрото взема решения с обикновено мнозинство.

Член 22. Членовете на Бюрото могат да гласуват неприсъствено в писмена
форма, ако са уведомени подробно относно съдържанието на въпросите за решаване,
въз основа на утвърден от Председателя дневен ред, най-късно седем дни преди
насроченото заседание на Бюрото.
Член 23. Националната комисия се подпомага в дейността си от Секретариат отдел в Дирекция "Права на човека и международни хуманитарни организации" в
Министерството на външните работи на Република България.
Член 24. Секретариатът осъществява организационно-оперативната работа на
Националната комисия под ръководството на Главен секретар, който е началник на
Отдела.
Член 25. Главният секретар отговаря за финансовото отчитане пред ЮНЕСКО
на средствата, получени и изразходвани по проекти на ЮНЕСКО.

Заключителни разпоредби:
§ 1. Настоящият правилник се приема на основание § 3 от Заключителните
разпоредби на Постановление 147 на Министерския съвет от 30 юни 2004 г.
§ 2. Настоящият правилник влиза в сила от деня на утвърждаването му от
Министъра на външните работи.

