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МОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА 
ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА 

ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА 
ОБЩИНСКИ ФОНД „КУЛТУРА”  ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ 

На основание чл. 21,  ал. 2 от Закона  за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 26, ал. 2 и чл. 28 от Закона за нормативните 
актове  и  във  връзка  с  чл.  77  от Административнопроцесуалния  кодекс,  в 
установения  законов  срок,  проекта  на  Правилник  за  изменение  на 
Правилника  за  устройството  и  дейността  на  Общински  фонд  „Култура” 
при община Кричим, утвърден с Решение № 287, взето с Протокол № 30 от 
11.02.2015г.  на  Общински  съвет  при  община  Кричим,  е  публикуван  на 
интернетстраницата  на  общината:  www.krichim.bg  на  16.02.2016  г.  за 
обсъждане,  представяне  на  становища,  предложения  и  възражения  от 
всички заинтересовани лица. 

Мотивите за приемане на Правилник за изменение на Правилника за 
устройството  и  дейността  на  Общински  фонд  „Култура”  при  община 
Кричим,  в  съответствие  с  разпоредбите  на  чл.  28,  ал.  2  от  Закона  за 
нормативните актове са, както следва: 

I. Причини,  които  налагат  приемането  на Правилник  за  изменение 
на Правилника за устройството и дейността на Общински фонд „Култура” 
при община Кричим: 

В съотвествие с изискванията на чл. 21, ал. 3 от Закона за местното 
самоуправление  и  местната  администрация,  Общинският  съвет  приема 
Правилник  за  организацията  и  дейността  на  Общинския  съвет,  неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация. 

В  изпълнение  на  задължението  вменено  със  закон,  Общинският 
съвет при Община Кричим със свое Решение № 27, взето с Протокол № 4 
от  27.01.2016  г.  прие  Правилник  за  организацията  и  дейността  на 
Общински  съвет  при  община  Кричим,  неговите  комисии  и 
взаимодействието му с общинската администрация. 

Новосъздадените  за  мандат  20152019  г.  постоянни  комисии  са 
различни по обхват на дейността им и функциите, които изпълняват, от до 
сега  действащите,  което налага промяна  в Правилника  за  устройството  и 
дейността на Общински фонд „Култура”. Изменението и допълнението  на 
Правилника  не  води  до  изменение  на  основната  структура  и  състав  на 
управленските  органи на фонда, а ще допринесе за синхронизирането му с 
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет при община 
Кричим,  неговите  комисии  и  взаимодействието  му  с  общинската 
администрация.
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II. Цели, които се поставят във връзка с прилагането на Правилника 
за  изменение  на  Правилник  за  устройството  и  дейността  на  Общински 
фонд „Култура” при община Кричим: 

Привеждане  в  съответствие  и  синхронизиране  на  текстове  от 
Правилника  за  устройството  и  дейността  на  Общински  фонд  „Култура” 
при  община  Кричим  с  Правилника  за  организацията  и  дейността  на 
Общински  съвет  при  община  Кричим,  неговите  комисии  и 
взаимодействието му с общинската администрация за мандат 20152019 г. 

III. Очаквани резултати във връзка с прилагането на Правилника за 
изменение на Правилник за устройството и дейността на Общински фонд 
„Култура” при община Кричим: 

Постигнато  съответствие  между  Правилника  за  устройството  и 
дейността  на  Общински  фонд  „Култура”  при  община  Кричим  и 
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет при община 
Кричим,  неговите  комисии  и  взаимодействието  му  с  общинската 
администрация за мандат 20152019 г. 

IV.  Финансови  средства,  необходими  за  прилагането 
на Правилник за изменение на Правилника за устройството и дейността на 
Общински фонд „Култура”. 

Изменението  на  Правилника  за  устройството  и  дейността  на 
Общински  фонд  „Култура”  не  е  обвързано  и  не  изисква  разходване  на 
финансов ресурс от бюджета на община Кричим. 

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

администрация  са  найконцентрирано  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 на Правилник 
е  с  предмет  на  подзаконов  нормативен  акт,  който  подлежи 
на издаване на основание  чл.  17,  ал.  1,  т.  5  и  т.  9, чл.  21,  ал.  1,  т.  14 и  ал. 
2 от Закона  за местното самоуправление и местната администрация, и чл. 
36 от  Закона за закрила и развитие на културата, от Общински съвет като 
орган  на  местното  самоуправление,  то  приложими  са  разпоредбите  на 
Европейската Харта за местно самоуправление.
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ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА 
ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА 
ОБЩИНСКИ ФОНД „КУЛТУРА” ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ 

На  основание чл.  17,  ал.  1,  т.  5  и  т.  9, чл.  21,  ал.  1,  т.  14 и  ал.  2  от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 11, ал. 
3 и чл. 26 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 79 от АПК, в 
изпълнение  на  чл.  36  от    Закона  за  закрила  и  развитие  на  културата, 
Приема  Правилник  за  изменение  и  допълнение  на  Правилник  за 
устройството и дейността на Общински фонд „Култура” на територията на 
община Кричим, както следва: 

§ 1. Изменя чл. 9, ал. 4, т. 1 и т. 2, както следва: 

„Чл.  9,  ал.  4,  т.  1  Председателят  на  Постоянна  комисия  по 
социални  дейности,  образование,  култура    здравеопазване, 
социални грижи,  трудова заетост,  образование, култура,  вероизповедание, 
детски  и младежки  дейности,  спорт  и туризъм  към  Общински  съвет 
Кричим; 

Т.  2.  Представител  от  Постоянна  комисия  по  устройство  на 
територията,  инфраструктура,  благоустрояване,  строителство,  енергийна 
политика,  общинска  собственост  и  комунална  дейност  към  Общински 
съвет Кричим.“ 

§ 2. Изменя чл. 10, ал. 5, както следва: 

„Чл. 10, ал. 5 Мандатът на Управителния съвет е 3 (три) години.“ 
§ 3. Изменя чл. 12, ал. 1, както следва: 

„чл. 12, ал. 1. Сътрудник на Общински фонд „Култура” е ескперт от 
Дирекция  „Устройство  на  територията,  гражданска  регистрация,  местни 
данъци  и  такси,  хуманитарни  дейности“  (УТГРМДТХД)  към  Община 
Кричим.“ 

§ 4. Изменя чл. 13, ал. 2, ал. 3 и ал. 6, както следва: 

„чл. 13, ал. 2. Председател на Контролния съвет е представител на 
Постоянна комисия по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, 
местно развитие към Общински съвет  Кричим. 

Ал.  3.  Членове  на  Контролния  съвет  са  по  един  представител  на 
Постоянна комисия по местно самоуправление, обществен ред и законност 
– нормативна уредба, обществен  ред, законност, търговия, селско и горско 
стопанство,  екология,  транспорт,  жалби  и  предложения  на  граждани,
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контрол по изпълнение решенията на Общинския съвет, предотвратяване и 
установяване  на  конфликт  на  интереси  към  Общински  съвет  и 
счетоводител от общинска администрация на Община Кричим. 

Ал.  6.  Съставът  на  Контролния  съвет  се  утвърждава  за  срок  от  3 
(три) години.“ 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§1.  Правилника  за  изменение  и  допълнение  на  Правилник  за 
устройството и дейността на Общински фонд „Култура” на територията на 
община Кричим  е приет с Решение № …….., взето с Протокол № ….. на 
редовно заседание на Общински съвет Кричим, 

§2.  Изпълнението  на  Правилника  се  възлага  на  кмета  на  община 
Кричим.


