ПРОЕКТ!
ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ
НА ПРАВИЛНИК ЗА
УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА
ОБЩИНСКИ ФОНД „КУЛТУРА“
§ 1. Чл. 8, ал. 3 се изменя, както следва:
„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 фирми,
лица и/или организации за целево финансово подпомагане на проекти,
съгласно чл. 7“.
§ 2. Чл. 11 се изменя, както следва:
„Остатъкът от средствата на Фонда за годината, който е
неразпределен, не е преходен и не се прехвърля за ползване през
следващата година. Ако този остатък от средства се формира от сключени
договори, по които предстои реализация през следващата календарна
година, то той се счита за преходен остатък“.
§ 3. Чл. 17, ал. 3 се изменя, 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 пълен
протокол той се предоставя по електронен път на членовете на
Управителния съвет, които имат възможност в тридневен срок да
представят бележки. Протоколът се подписва от Председателя на
Управителния съвет.
§ 4. В чл. 17, ал. 5 се добавя израза “от датата на избора“.
§ 5. В чл. 21, т. 6 се добавя израза “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.

МОТИВИ
към проект на изменение и допълнение на
Правилник за устройството и дейността на Общински фонд
„Култура“
Причини налагащи изменението: В периода на действие на
Правилника и в практиката по прилагането му, се констатира
необходимост от актуализиране на текстове от него, в съответствие със
съвременните национални и европейски политики в областта на културата.
Припознаването на културата като стратегически приоритет на
Община Шумен и създаването на иновативна визия на културните
процеси, съобразена със съвременните изисквания в сферата на културата
налагат приемането на изменение и допълнение на Правилника за
устройството и дейността на Общински фонд „Култура“. Той ще подобри
качеството и ефективността на Фонда за провеждането на общинската
политика в областта на културата
Цел: Финансово подпомагане на дружества и организации развиващи
културна дейност.
С промените не се въвеждат норми на правото на Европейския съюз,
поради което не се налага по акта да бъде изготвена справка за
съответствие с европейското право.
Очаквани резултати: Повишаване на прозрачността и доверието на
кандидатите и обществеността към работата на комисията, разглеждаща и
оценяваща програмите и проектите.

