
ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ 
НА ПРАВИЛНИК ЗА 

УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА 
ОБЩИНСКИ ФОНД „КУЛТУРА“ 

 
 

§ Изменя текста на чл. 8 (3) 
Стар текст: 
(3) Средствата по бюджетната сметка на Общински фонд „Култура“ се 

разпределят съгласно решение на Управителния съвет след провеждане на 
конкурс за целево финансово подпомагане на проекти, съгласно чл. 7.“ 

Нов текст: 
(3) „Средствата на Общински фонд „Култура“, които са в бюджетната 

сметка на Второстепенен разпоредител с бюджет – „Култура“ се разпределят 
съгласно решение на Управителния съвет, след кандидатстване на Юридически 
лица с нестопанска цел, лица и организации за целево финансово подпомагане 
на проекти, съгласно чл. 7“. 

   
§ Изменя текста на чл. 11  
Стар текст: 
Чл. 11 „Остатъкът от средствата на Фонда за годината е преходен и се 

използва през следващата година.“ 
Нов текст: 
Чл. 11, ал. 1 „Ежегодно с бюджета на община Шумен се определят средства 

за финансиране на дейността на Общински фонд „Култура“. Средствата се 
разходват по общия ред определен с този Правилник и подписаните договори с 
бенефициентите.“ 

Ал. 2 „Управителният съвет на Общински фонд „Култура“ упълномощава 
председателя на Управителния съвет да предлага писмено на кмета на 
общината сума равна на неразпределените средства в края на отчетната година, 
да бъде включена в бюджета на фонд „Култура“ за следващата финансова 
година“. 

 
§ Чл. 12, ал. 1 - След думата „културни“ да се добави „образователни 

институции.“ 
 
§ Чл. 14, ал. 2 – Към наименованието на комисията да се добави, и „Медийна 

политика.“  
 
§ Чл. 15, ал. 1 – Второ тире, след „Представители на организации и 

институции в сферата на културата“ да се добави „образованието и науката.“ 
§ Чл. 15, ал. 2 – Думата „културна“ се заличава. 
 
 
 



§ Допълва ал. 2 в чл. 17 както следва: 
 „Управителният съвет може да заседава неприсъствено, чрез технически 

средства за връзка. Решенията се вземат с мнозинство от повече от половината 
от общия брой на неговите членове. На заседанието се извършва 
видеозаснемане за нуждите на протоколирането на заседанието, като записът е 
за служебно ползване. След изготвяне на окончателен протокол той се 
предоставя по електронен път на членовете на Управителния съвет, които имат 
възможност в тридневен срок да представят бележки. След този срок 
Протоколът се подписва от Председателя на Управителния съвет.“ 

§ Допълва текста на чл. 17 (4) както следва:  
След текста „Мандатът на Управителния съвет е 2 /две/ години“ се добавя 

текстът - „от датата на избора.“. 
 
§ Чл. 18, т. 5 - „Към досегашния текст се добавя: Както и внася предложение 

пред кмета на общината, остатъкът от неразпределените средства по договори 
да се включи към бюджета на фонд „Култура“ за следващата година.“ 

 
§ Допълва текста на чл. 21, т. 6 както следва: 
След текста „Съставът на КС се утвърждава за срок от 2 /две/ години“ се 

добавя текстът -  „от датата на избора“. 
 

§ 6. Настоящите изменения и допълнения на Правилникът за устройството и 
дейността на Общински фонд „Култура” влизат в сила от деня на 
публикуването им на интернет страницата на Община Шумен. 


