
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНЕН СЪВЕТ ЗА 

СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕТНИЧЕСКИ И ИНТЕГРАЦИОННИ 

ВЪПРОСИ КЪМ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ В. ТЪРНОВО 

 

РАЗДЕЛ I 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл.1 Този правилник урежда устройството и дейността на Областен 

съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси към 

Областна администрация В. Търново. 

Чл.2. Областният съвет за сътрудничество по етнически и 

интеграционни въпроси към Областна администрация Велико Търново, 

наричан по-нататък “Областен съвет”, е орган за осъществяване на 

консултации, сътрудничество и координация между държавните и местни 

институции, неправителствени организации с цел формиране и 

реализиране на националната политика по отношение на етническите 

въпроси и интеграцията на малцинствата към българското общество. 

 

РАЗДЕЛ II 

ФУНКЦИИ 
 

Чл.3 (1) Областният съвет обсъжда и предлага на Областния 

управител, и след одобрение наблюдава, анализира и координира 

приетите мерки на територията на областта, имащи за цел: 

1. гарантирането на правото на човешко развитие; 

2. запазването и укрепването на етническата толерантност и 

разбирателство; 

3. създаването и развитието на условия, необходими за българските 

граждани, принадлежащи към етнически малцинства, да поддържат и 

развиват своята култура, както и да съхраняват най-важните елементи 

на своята идентичност - религия, език, традиции и културно 

наследство; 

4. утвърждаването във всички области на икономическия, социалния, 

политическия и културния живот на пълно и ефективно равенство 

между българските граждани, принадлежащи към етнически 

малцинства, и тези от мнозинството; 

5. осигуряването на взаимната връзка и координация между политиката 

за населението и политиката за устойчиво развитие в областта на 

здравеопазването, образованието и науката, културата, спорта, 

закрилата на българското духовно пространство, икономиката, 

заетостта, социалното подпомагане, регионалното развитие и 

благоустройството, околната среда, развитието на човешките ресурси, 

закрилата на детето, закрилата на семейството, гарантирането на 

равенството между половете, поощряването на младежта, интеграцията 



на хората с увреждания, интеграцията на лица в неравностойно 

положение, принадлежащи към етнически малцинства и други; 

7. спазването на задълженията на Република България, отнасящи се до 

правата на българските граждани, принадлежащи към етнически 

малцинства, произтичащи от международноправните договори, по 

които тя е страна; 

8. реализирането на Рамковата програма за равноправно интегриране 

на ромите в българското общество и на други програмни документи на 

държавни органи в областта на междуетническите отношения и 

защитата на правата на лицата, принадлежащи към етнически 

малцинства; 

10. провеждането на изследвания на историята, традициите, културата 

и специфичните проблеми на етническите малцинства и на актуалното 

състояние на междуетническите отношения; 

(2) Областният съвет: 

1. Обсъжда и предлага проекти на стратегии и програми в областта на 

междуетническите отношения. 

2. Обсъжда и приема становища по проекти на законови и подзаконови 

нормативни актове във връзка с предмета на своята дейност. 

(3) Приема информация и становища на членовете на съвета по 

направление на тяхната дейност. 

 

РАЗДЕЛ III 

СТРУКТУРА 

 

Чл.4  (1)Областният съвет се състои от:   

Председател – областен управител, зам. председател – зам. областен 

управител, секретар - експерт в областна администрация, на когото е 

възложено да работи по етнически и интеграционните въпроси, и членове. 

  (2) Членове на областния съвет са: 

1. Заместник кметове на общините на територията на областта, 

отговарящи за етническите и интеграционните въпроси. 

2. Представители на сдружения на български граждани, 

принадлежащи към етнически малцинства, регистрирани по Закона 

за юридическите лица с нестопанска цел, имащи уставни цели и 

осъществена най-малко двегодишна активна общественополезна 

дейност, съответстваща на целите, посочени в чл. 3, и които са 

приети за членове на Областния съвет с решение на председателя 

на Областния съвет;  

3. Ръководители на регионално управление по образование; 

регионалната здравна инспекция; регионалната инспекция за 

опазване на околната среда и водите; регионалната дирекция за 

национален строителен контрол; регионалната служба по заетостта; 

регионална дирекция за социално подпомагане; отдел 

„Статистически изследвания; ОД на МВР”; областна дирекция 



"Земеделие " и други институции, имащи отношение към дейността 

на Областния съвет. 

 

Чл.6 Сдруженията по чл. 4, (2) т. 2, желаещи да бъдат 

представлявани в съвета, подават до неговия председател молба, съдебно 

удостоверение за актуално състояние и формуляр по утвърден от 

председателя на съвета образец за дейността си. Председателят на съвета 

се произнася по молбата в двумесечен срок от подаването й. 

Чл.7  Политически партии не могат да бъдат членове на Областния 

съвет. 

Чл.8  Председателят свиква Областния съвет, ръководи неговата 

дейност и внася за разглеждане материали, предложения и становища, 

внесени от Областна администрация, местни власти и неправителствени 

организации. 

Чл.9 Председателят на Областния съвет може да кани на неговите 

заседания и представители на други ведомства, научни институти и 

неправителствени организации, според тематиката на разглеждания 

проблем.  

Чл.10 Подготовката за заседанията на Областния съвет се извършва 

от Секретаря: 

1. Подготвя дневния ред. 

2. Води отчет на взетите на заседанията решения, координира и 

контролира изпълнението им. 

3. Поддържа база-данни на Областния съвет и съхранява 

документацията. 

4. По нареждане на председателя на Областния съвет, провежда 

консултации с различни ведомства и неправителствени организации, 

както и други дейности, свързани с изпълнението на задачи на Областния 

съвет. 

 

 

РАЗДЕЛ IV 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ 

 

Чл.11 Решенията на Областния съвет се приемат с явно гласуване и 

с обикновено мнозинство. 

Чл.12 Заседанията на Областния съвет са редовни, ако в тях 

участват повече от половината от членовете му. 

Чл.13 За всяко заседание на съвета се съставя протокол, който се 

подписва от председателя и секретаря. Към протокола се прилагат 

документите, разглеждани на заседанието и приетите решения. 

Чл.14 Писмени материали за заседание на Областния съвет се 

изпращат на членовете 5 дни предварително. Пет дни предварително се 

уточняват имената на участниците. 



Чл.15 По изключение Областния съвет за сътрудничество по 

етнически и интеграционни въпроси може да приема решения и 

неприсъствено чрез протокол, към който се прилага проектът на решение. 

Чл.16 Областният съвет може да създава работни и други помощни 

органи. 

Чл.17 Областният съвет утвърждава правила за консултация и 

сътрудничество на местно равнище. 

Чл.18 Организационно-техническото и финансово обслужване на 

дейността на Областния съвет по етнически и интеграционни въпроси се 

осигурява от Областна администрация. 

Чл.19 Областният съвет координира своята дейност с Националния  

съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси към 

Министерски съвет. 

 
 


