ПРОЕКТ!
ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
СТАТУТ
ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА „НАГРАДАТА НА ШУМЕН“
ЗА ИЗКУСТВО И КУЛТУРА

§ Допълва текста „Наградата на Шумен“ в чл. 1; чл. 2, ал. 1 и ал.2; чл. 3;
чл. 5, ал. 1 и ал. 2; чл. 7 и чл. 8 с „за изкуство и култура“.
§ Изменя в чл. 4, ал. 1; чл. 5, ал. 1 и чл. 6 наименованието на Постоянната
комисия, съгласно Решение №186/16.07.2020 г. на Общинския съвет, от ПК
„Култура, културно историческо наследство, интеграционна политика и
вероизповедания“ на ПК „Култура, културно историческо наследство,
туризъм, интеграционна политика, вероизповедания и медийна политика“.
§ Изменя чл. 8:
Стар текст: „Наградата на Шумен“ се състои от диплом, знак на
общината (плакет за колективните носители) и парична награда в размер на
600 лв. за индивидуалните носители и 800 лв. за колективните.
Нов текст: „Наградата на Шумен за изкуство и култура“ се състои от
диплом, знак на общината (плакет за колективните носители) и парична
награда в размер на 800 лв. за индивидуалните носители и 1000 лв. за
колективните.

МОТИВИ КЪМ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
СТАТУТ ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА „НАГРАДАТА НА ШУМЕН“
ЗА ИЗКУСТВО И КУЛТУРА
1. Причини, които налагат приемането:
 С Решение № 186/16.07.2020 г. на Общинския съвет Шумен е променено
наименованието на ПК „Култура, културно историческо наследство, туризъм, интеграционна
политика, вероизповедания и медийна политика“.
Тази промяна не е отразена в Статута.
 Записът в Статута „Наградата на Шумен“ не конкретизира сферата, в която се
присъжда. Конкретизацията – за изкуство и култура е само в заглавието на Статута, но не и в
текста, който следва. Логично е записът да е „Наградата на Шумен за изкуство и култура“,
тъй като в община Шумен се връчват награди и в други области на духовната сфера.
 Необходимост от актуализиране на размера на паричните награди, който е
определен с Решение №277/21.12.2004 г.
2. Цели, които се поставят:
 Синхронизиране на Статута с решенията на Общинския съвет.
 Внасяне на по-голяма прецизност при изписването.
 Актуализиране на финансовото измерение на наградите.
3.

Финансови и други средства, необходими за прилагането на статута:

 Предлаганите финансови промени ще бъдат реализирани в рамките на общинския
бюджет, функция „Култура“.
4. Очаквани резултати от прилагането.
 Текста на Статута ще бъде в съответствие с решенията на Общинския съвет, ще
внесе по-голяма яснота при кандидатстването и изписването на „Наградата на Шумен за
изкуство и култура“.
 Промените в размера на паричните награди е признание към творците и ще
допринесе за бъдещи творчески вдъхновения и постижения. Промяната е и в съответствие с
увеличението на размера на паричните награди в системата на образованието и науката.
5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз.
Предложените промени в Статута за присъждане на „Наградата на Шумен за изкуство и
култура“ са съобразени с Европейската харта за местното самоуправление, не противоречат и
не оказват влияние върху националното и европейско законодателство

