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О СН: Изменение и допълнение на Пр илник за условията, реда и критериите за 

предоставяне на финансови средства за съ инансиране на културни проекти на 

територията на Община Бургас, приет с решение по т. 24 от Протокол K~ 26/23.07.2013 
г. на Общински ~ЪBeT - Бургас, в сила от 14.08.2013 г. 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

С действащия Правилник за условията, реда и критериите за предоставяне на 

финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на Община 

Бургас /ПравилникaI, се предвижда сформирането на експертна комисия, която да 

провежда конкурси за подбор на проекти, въз основа на обективно заложените 

критерии и да осъществява качествен контрол върху реализацията на финансираните 

проекти, като в чл. 14, ал. 3 изчерпателно е посочен съставът Й. Съставът на 

експертната комисия включва представители на Общински съвет Бургас, общинска 

администрация, културни институции и външни консултанти и експерти, с цел да се 

формира мнозинство на специалисти с опит и познания в различни сфери и проявления 
на културата. 

Комисията оперира с постоянен и временен членски състав, като временният 
включва външни на комисията специалисти, подбрани за всяка конкретна сесия, с оглед 

представените проекти. Постоянният състав на комисията действа за една календарна 

година и съгласно разпоредбата на чл. 14, ал. 3, т. 2 от Правилника включва двама 
представители на Общински съвет Бургас. 

С оглед постигане целите на Правилника, целесъобразно е Общински съвет -
Бургас да излъчи представители съответно от пк Култура, туризъм, вероизповедания и 

читалищна дейност и пк Финанси и бюджет. 

Освен това в правилника е допусната неточност в изписването на длъжността на 

председателя на комисията по чл. 14, ал. 3, т. 1, която с оглед по-голяма прецизност 
следва да се изправи, като изразът ",'" - Директор на Дирекция Култура и духовно 

развитие при Община Бургас" се замени с израза: "... - Директор на дирекция 
"Култура, маркетинг и връзки с обществеността" при Община Бургас." 
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Ето защо, предлагам, на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.1 О, ал.2, и чл.11, ал.3 от 

Закона з& нормативните актове, Общински съвет - Бургас да приеме следните 

РЕШЕНИЯ: 

1. Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за условията, 
реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на 
културни проекти на територията на Община Бургас, както следва: 

§1. В чл. 14, ал~ 3, Т. 1 се заличава израза: " ... - Директор на Дирекция Култура 
и духовно развитие при Община Бургас" и същият се заменя с израза: "оо. - Директор 
на дирекция "Култура, маркетинг и връзки с обществеността" при Община Бургас". 

11. Определя двама общински съветника за представители в постоянния състав 
на експертната комисия по чл. 14 от Правилника за условията, реда и критериите за 
предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на 

територията на Община Бургас, както следва: 

1. . ...................................................................................... ,  
2........................................................................................ .  
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