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МОТИВИ 
ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК 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  устройството  и 
дейността  на  Общински  фонд  „Култура”  при  община  Кричим,  е 
публикуван  на  интернетстраницата  на  общината:  www.krichim.bg  на 
12.01.2015  г.  за  обсъждане,  представяне  на  становища,  предложения  и 
възражения от всички заинтересовани лица. 

Мотивите за приемане на Правилник 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 
устройството  и  дейността  на  Общински  фонд  „Култура”  при  община 
Кричим: 

1. С приемането на Правилника ще се изпълни протоколно решение 
на  Общински  съвет  при  Община Кричим  от  30  октомври  2014  година,  с 
което  се  възлага  на  общинска  администрация  да  разработи  проект  на 
Правилник за устройството и дейността на Общински фонд „Култура”. 

2.  Ще  се  създадат  предпоставки  за  подкрепа  и  стимулиране 
реализирането на културни събития, които са в съответствие с културните 
политики на Община Кричим. 

3. Чрез приложението на Правилника на практика ще се подпомагат 
проекти в областта на културата, културни прояви и любителско изкуство 
на конкурсен принцип, приоритетно на творци и организации, живеещи и 
осъществяващи  дейност  на  територията  на  Община  Кричим  и  други 
такива, чието творчество е свързано с историята, бита и културата на град 
Кричим. 

II. Цели,  които се  поставят  във  връзка  с прилагането на Правилник 
за  устройството  и  дейността  на  Общински  фонд  „Култура”  при  община 
Кричим:

1. Изграждане на устойчив модел на културно развитие и развитие и 
популяризиране на културноисторическото наследство на територията на 
община Кричим;
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2.  Създаване  на  условия  за  развитие  и  инвестиране  приоритетно  в 
творческото  развитие  на  културните  дейци  на  града  чрез  реализиране  на 
проекти, насочени към жителите и гостите на гр. Кричим; 

3. Създаване на предпоставки за активен диалог между общинския и 
неправителствения  сектор  в  сферата  на  културата  и  изкуството  в 
дългосрочен план. 

4.  Реализиране  на  програми  и  проекти  за  насърчаване  на  културни 
изяви  на  гражданите  от  различните  етнически,  религиозни  и  езикови 
общности,  за  разширяване  участието  на  деца  и  младежи  в  дейности  от 
областта на културата. 

III. Очаквани резултати: 
Прилагането  на  Правилник  за  устройството  и  дейността  на 

Общински фонд „Култура” ще създаде предпоставки за: 
1.  подкрепа  и  стимулиране  създаването  на  културен  продукт  и 

реализирането на културни събития; 
2.  насърчаване  развитието  на  конкурентноспособен  културен 

продукт  чрез  равнопоставеност  на  различните  субекти,  прозрачност  и 
конкурсно начало; 

3.  стимулиране  развитието  на  гражданската  инициатива  в  областта 
на културата и изкуството; 

4. стимулиране  въвеждането на иновативни практики в създаването 
и разпространението на културния продукт 

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

Средствата необходими за дейността на Общински фонд „Култура” 
ще  се  планират  и  ще  постъпват  като  бюджетен  кредит  в  дейност  759   
„Други  дейности  по  култура”  и  ще  се  набират  чрез:  целеви  програми  и 
проекти  в  областта  на  културата,  дарения,  завещания  и  спонсорства  от 
български или чуждестранни физически или юридически лица, приходи от 
наеми от недвижими културни ценности  общинска собственост, лихви по 
сметката  на  Фонда,  средства  от  бюджета  на  община  Кричим,  други 
приходи, свързани със задачите и функциите на Фонда. 

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 е  с  предмет  на  подзаконов
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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.


