
 

Утвърждавам: ....…………………… 

НЕДЯЛКО СЛАВОВ 

Областен управител на  

област Смолян 

ПРАВИЛА ЗА  

ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА  

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ НА ПОСЛАНИЦИТЕ НА ДОБРА ВОЛЯ 

Глава I 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 1. (1) Създава се ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ на посланиците на добра воля, наричан по-нататък 

"Съвета". С настоящите правила се урежда дейността, състава, структурата и организацията му на 

работа.  

(2) Съветът се създава и осъществява дейността си в съответствие с действащото законодателство в 

Република България, Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното 

самоуправление, Закона за закрила и развитие на културата и Закона за културното наследство. 

(3) Съветът изразява волята на гражданите на област Смолян и на структурите на гражданското 

общество в следните области: Култура; Културно наследство; Културен туризъм. 

(4) Съветът не е юридическо лице, а е консултативен орган на доброволни начала. 

Глава II 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Чл.2. Съветът има за цел: 

(1) Да съдейства за създаването и осъществяването на дългосрочна стратегия за развитие на 

културата и опазването на културното наследство в област Смолян; 

(2) Да създава условия за обществен дебат по въпросите на културата и културното наследство, 

като осигурява участието на широк кръг представители на гражданското общество; 

(3) Да отговори на законния стремеж на обществените групи и структури да изразяват мнения, 

становища и предложения по отношение на актове на държавната и местната власт, свързани с 

въпросите на културата и културното наследство; 

(4) Да поддържа постоянна форма на диалог и сътрудничество между местните общински власти, 

органите на държавна власт  и структурите на гражданското общество, чрез: 

- обмен на информация; 

- координация на дейностите, свързани с развитието на културата и опазване на наследството на 

област Смолян; 

- подкрепа на обществено полезни програми и проекти в областта на културата и културното 

наследство. 



Чл.3. Съветът осъществява дейността си на основата на принципите на пряката демокрация и 

хоризонталния граждански диалог, гарантирайки откритост, независимост, доброволност, 

равнопоставеност, плурализъм на мненията и публичност. 

Чл.4. Общественият съвет за култура изпълнява следните задачи: 

(1) Обединява и координира усилията на всички местни институции, представители на държавна 

власт, правителствени и неправителствени организации и експерти в областта на културата и 

културното наследство; 

(2) Изготвя анализи и формира становища по въпроси, свързани с инициативи, дейности и 

проблеми в сферата на културата и културното наследство; 

(3) Участва в разработването на специфични за сектора документи, свързани с осъществяване на 

регионалната политика в сферата на културата и културното наследство: програми, стратегии, 

наредби, правилници и др. 

(4) Съдейства за развитие на културния обмен. 

Глава III 

СЪСТАВ 

Чл.6. (1) Съветът се състои от представители на местната и държавната власт, културни институти, 

граждански организации, творчески съюзи и асоциации в областта на културата, образователни 

институти, медии, изявени личности и експерти в сферата на културата и културното наследство, 

както и други активни граждани. 

(2) Участниците в учредителното събрание, както и всички присъединили се след това членове 

образуват ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ на посланиците на добра воля. 

 (3) Участието в Съвета е доброволно и на обществени начала. 

(4) Всички членове на Съвета се ползват с равни права и задължения. 

Глава IV 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА 

Чл.7.(1) Работата на Съвета се реалзира в условия на абсолютна прозрачност и участие на широк 

кръг представители на гражданите на област Смолян: 

(2) Всеки от гражданите на областта има възможност да представи свое становище в Съвета, което 

да бъде разгледано и обсъдено от Областния съвет за култура 

Чл.8. Общественият съвет не е ЮЛ и не формира имущество. 

Чл.9. Общественият съвет няма право да упражнява стопанска дейност, а разходите по дейността 

му се покриват от доброволни дарения. 

Настоящите правила са приети на учредителното събрание на Областен съвет за култура, 

проведено на 11.02.2016 г. 


