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МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ ЗА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ 
НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ 
СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕТНИЧЕСКИ И ИНТЕГРАЦИОННИ 

ВЪПРОСИ В  ОБЩИНА КРИЧИМ 

На  основание  чл.  21,  ал. 1,т.23 и  ал.2 от  Закона  за местното  самоуправление и 
местната администрация, чл. 11, ал.3, чл.26, ал. 2  и чл.28 от Закона за нормативните 
актове и във връзка с чл. 79 от АПК, общинска администрация  Кричим, предоставя на 
вниманието  на  жителите  на  община  Кричим  в  законоустановения  14дневен  срок, 
считано  от  09.01.2014  година  за  разглеждане,  обсъждане,  представяне  на  становища, 
предложения  за  изменение,  допълнение,  и/или  възражения,  проект  на  Правилник  за 
изменение  и  допълнение  на  Правилника    за  устройството  и  дейността  на  Общински 
съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси при Община Кричим 
приета с Решение № 290, взето с Протокол  № 41 от 03.08.2011г. на Общински съвет  
Кричим. 

В съответствие с разпоредбите на чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове, 
към проекта на Правилник за изменение и допълнение на Правилника  за устройството 
и  дейността  на  Общински  съвет  за  сътрудничество  по  етнически  и  интеграционни 
въпроси при Община Кричим  прилагаме съответните мотиви, както следва: 

I.  Причини, които налагат приемането на Правилник за изменение на Правилника 
за  устройството  и  дейността  на  Общински  съвет  за  сътрудничество    по  етнически  и 
интеграционни въпроси в община Кричим: 

1.С  публикуването  на  Постановление  на  Министерски  съвет  №  276  от  06 
декември  2013г.  се  прие  изменение  и  допълнение  на  Правилника  за  дейността  на 
Националния  съвет  за  сътрудничество    по  етнически  и  интеграционни  въпроси  към 
Министерски съвет ( НССЕИВ ), обн. В ДВ, бр. 107 от 13.12.2013г., В основната си част 
измененията  са  насочени  към  оптимизиране  на  работата  на  Националния  съвет  по 
отношение  на  гъвкавост,  срокове  за  членство,  ролята  на  неправителствените 
организации  във  връзка  с  изпълнение  на  интеграционната  политика,с  което  се  цели 
привеждането й в съответствие с последните изменения на законодателството. 

2.  Изготвянето  и  приемането  от  Общински  съвет  на  мониторингов  доклад  за 
изпълнението  на  плана  за  действие  на  Община  Кричим  към  областната  стратегия  за 
интегриране  на  ромите,  което  налага  приемането  на  изменения  и  допълнения  в 
Правилника. 

II.  Цели, които се поставят във връзка с прилагането на Правилника : 

1.  Оптимизиране  на  работата  на  Общинския  съвет  за  сътрудничество  по 
етнически  и  интеграционни  въпроси  по  отношение  на  гъвкавост,  срокове  за 
членство, ролята на неправителствените организации във връзка с изпълнение 
на интеграционната политика 

2.  Разработване  на  конкретни  мерки  за  решаване  на  етническите  и 
интеграционни  проблеми  и  запазване  толерантността  и  разбирателството 
между българските граждани от различен етнически произход на територията 
на Община Кричим. 

3.Ресурсно  обезпечаване    на  интервенции  за  осъществяване  политиката  на 
интеграция  на  ромите  на  база  цели  и  приоритети  в  Стратегията,  свързвани  със 
здравеопазване, образование, социална и жилищна политика.
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III.  Очаквани резултати: 
Прилагането  на  Правилника  за  изменение  и  допълнение  на  съществуващия 

Правилник за устройството и дейността на Общински съвет за сътрудничество  по 
етнически и интеграционни въпроси в община Кричим ще създаде предпоставки за 
запазване  толерантността  и  разбирателството  между  българските  граждани  от 
различен етнически произход на територията на Община Кричим. 

IV. Финансови средства, необходими за прилагането на Правилник за изменение и 
допълнение  на  Правилника    за  устройството  и  дейността  на  Общински  съвет  за 
сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси при Община Кричим : 

Не  се  очаква  разходване  на  финансови  средства,  свързани  с  прилагането  на 
изменението на нормативната уредба; 

V.  Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз: 
Тенденциите  в  местното  самоуправление  и  местната  администрация  са  най 

концентрирано изразени в Европейската Харта за местното самоуправление. Тази харта 
е документа подчертаващ необходимостта от отчитането в правните актове на всички 
особености  на  местните  структури  с  оглед  задоволяването  на  потребностите  на 
населението по места  чрез  ефективно местно самоуправление. Доколкото настоящият 
проект  на  Правилник  за  изменение  и  допълнение  на  Правилника    за  устройството  и 
дейността  на  Общински  съвет  за  сътрудничество  по  етнически  и  интеграционни 
въпроси  при  Община  Кричим  е  с  предмет  на  подзаконов  нормативен  акт,  който 
подлежи  на  издаване  на  основание  чл.  21,  ал.  1,  т.  23  и  ал.  2  от  Закона  за  местното 
самоуправление и местната администрация от Общински съвет като орган на местното 
самоуправление,  то  приложими  са  разпоредбите  на  Европейската  Харта  за  местно 
самоуправление. 

Приложение: ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА 
ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕТНИЧЕСКИ И ИНТЕГРАЦИОННИ ВЪПРОСИ В 
ОБЩИНА КРИЧИМ
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ПРОЕКТ  на  Правилник  за  изменение  и  допълнение  на  Правилника  за 
устройството  и  дейността  на  Общински  съвет  за  сътрудничество  по  етнически  и 
интеграционни въпроси при Община Кричим, както следва: 

§1. Изменя чл. 1, ал. 1, както следва: 

„(1) Общински  съвет  за  сътрудничество  по  етнически  и  интеграционни  въпроси 
към  Община  Кричим,  наричан  за  краткост  „съвета“  е  координиращ  и  консултативен 
орган,  който  подпомага  Общината  за  осъществяване  и  реализация  на  Националната 
стратегия  на  Република  България  за  интегриране  на  ромите  (20122020  г.),  както  и 
международни  споразумения  относно  малцинствата,  по  които  Република  България  е 
поела ангажименти.“ 

§2. Изменя чл. 2, ал. 3, както следва: 

„(3)  Разработва  и  предлага  на  Общински  съвет  при  Община  Кричим  конкретни 
мерки  за  решаване  на  етническите  и  интеграционни  проблеми  и  запазване 
толерантността  и  разбирателството  между  българските  граждани  от  различен 
етнически произход на територията на Община Кричим.“ 

§2. Изменя и допълва чл. 10, както следва: 

„Чл.  10  Секретарят  подпомага  дейността  на  Общинския  съвет  по  ЕИВ  в 
информационно, аналитично, административно и техническо отношение като: 

1.  Организира подготовката и провеждането на заседанията на съвета; 

2.  Изготвя протоколите от заседанията на съвета; 

3.  Води отчетност за становищата и решенията на съвета; 

4.  Организира  и  координира  изпълнението  на  решенията  на  съвета  и 
необходимия обмен на информация между заинтересуваните страни; 

5.  Подпомага председателя на съвета в неговата работа; 

6.  Съхранява документацията на съвета; 

7.  Организира работата на звената и работните групи, създадени към съвета.“ 

§3. Изменя чл. 12, както следва: 

„чл.  12.  Общинският  съвет  за  сътрудничество  по  етнически  и  интеграционни 
въпроси към Община Кричим координира дейността си с Областния съвет и с НССЕИВ 
и изготвя едногодишни отчети за своята дейност, които се предоставят на ОССЕИВ – 
Пловдив.“ 

§4. Създава чл. 13, както следва: 

„чл.  13.  Общинският  съвет  за  сътрудничество  по  етнически  и  интеграционни 
въпроси  към  Община  Кричим  поддържа  и  актуализира  информация  за  местни 
институции  и  обществени  организации,  работещи  по  етническите  и  интеграционни 
въпроси и периодично подава информация на Областния съвет и на НССЕИВ съгласно 
чл. 15, ал. 4 от Правилника на НССЕИВ.“ 

§5. Създава чл. 14, както следва:
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„чл.  14.  (1)  Всяка  година,  в  срок  до  30  януари,  Общинския  съвет  за 
сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси към Община Кричим изготвя и 
приема на Общински съвет мониторингов доклад за изпълнението на плана за действие 
на Община Кричим към областната стратегия за интегриране на ромите. 

(2)  Приетият  пред  Общинския  съвет  мониторингов  доклад  за  изпълнението  на 
плана за действие на общината в изпълнение на областната стратегия за интегриране на 
ромите се изпраща до областния управител в срок до 01 февруари.“ 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§1.  Изпълнението  на  Правилника  се  възлага  на  зам.  кмета  по  етнически  и 
демографски въпроси при община Кричим и председател на ОССЕИВ. 

§2.  Правилника  за  изменение  и  допълнение  на  Правилника  за  устройството  и 
дейността  на  Общински  съвет  за  сътрудничество  по  етнически  и  интеграционни 
въпроси при Община Кричим е приет с Решение № ………, взето с протокол № …….. 
от  ………………..  година  на  Общински  съвет  Кричим  и  влиза  в  сила  след 
публикуването му по общоприетия ред.


