УТВЪРЖДАВАМ:
/П/
ГАЛИН ГРИГОРОВ
Областен управител на област Русе

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
ЗА РАБОТАТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
ПО ЕТНИЧЕСКИТЕ И ИНТЕГРАЦИОННИТЕ ВЪПРОСИ НА ОБЛАСТ РУСЕ
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) Областният съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към
Областния управител на Област Русе (съгл. чл. 12 от Правилника за устройството и дейността
на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси), наричан
по-нататък "Областният съвет", е координиращ и консултативен орган, който подпомага
Областния управител в разработването и провеждането на държавната политика по етническите
и интеграционните въпроси на територията на Област Русе.
(2) Областният съвет съдейства за сътрудничеството и координацията между държавните
органи, местните органи и сдруженията на български граждани, принадлежащи към етнически
малцинства, и други юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за
юридическите лица с нестопанска цел, които работят в областта на междуетническите
отношения и защита правата на човека на територията на Област Русе.
(3) При подготовката, осъществяването, анализирането и отчитането на стратегии и
програми с регионално значение в областта на етническите и интеграционните въпроси,
органите на изпълнителната власт задължително провеждат консултации в Областния съвет.
Чл. 2. Областният съвет осъществява своята дейност за постигане на следните цели:
1. гарантиране равното право на човешко развитие;
2. запазване и укрепване на етническата толерантност и разбирателство;
3. анализиране на възникналите и работа за недопускане на локални междуетнически и
етносоциални конфликти;
4. създаване и развитие 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;
5. утвърждаване във всички области на икономическия, социалния, политическия и
културния живот на пълно и ефективно равенство между българските граждани и
повишаване на обществената чувствителност и нетърпимост към проявите на
дискриминация.
Чл. 3. Областният съвет:
1. консултира Областния управител;
2. приема и координира изпълнението на областни стратегии и програми, отнасящи се
до междуетническите отношения, интеграцията и защитата на правата на българските
граждани, принадлежащи към етнически малцинства, и интеграционните въпроси на
територията на област Русе;
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3. координира изпълнението по отношение на Рамковата програма за интегриране на
ромите в българското общество и на други програмни документи на държавни органи в
областта на междуетническите отношения и защитата на правата на български
граждани, принадлежащи към етнически малцинства в Област Русе;
4. подпомага изпълнението на значими регионални проекти, насочени към постигане
на целите по чл. 2;
5. обсъжда и приема решения по текущи въпроси от взаимен интерес за неговите
членове.
Чл. 4. При изпълнение на своята дейност Областният съвет си сътрудничи с:
1. Националният съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси
(НССЕИВ) към Министерски съвет;
2. съветите по етническите и интеграционните въпроси към общините на територията
на Област Русе (там, където са изградени по чл. 13 от Правилника за устройството и
дейността на НССЕИВ);
3. органите на местното самоуправление, висши училища, научни институти и други
организации;
4. аналогични структури в други държави и международни организации;
5. юридически лица с нестопанска цел, които работят в областта на междуетническите
отношения и защитата на правата на човека;
6. други комисии и съвети на областно ниво.
СТРУКТУРА И СЪСТАВ
Чл.5. (1) Областният съвет се състои от председател, заместник-председател, секретар,
заместник-секретар и членове.
(2) Председател на Областния съвет е Областният управител на Област Русе.
(3) Заместник-председател на Областния съвет е Заместник областен управител на Област
Русе, отговарящ по етническите и интеграционните въпроси на територията на Област Русе.
(4) Секретар на Областния съвет е експерт от Областна администрация Русе.
(5) Заместник-секретарят е служител от Областна администрация Русе.
(6) Членове на Областния съвет са:
1. ръководителите на териториалните звена на централната изпълнителна власт в
областта – регионалния инспекторат по образование; регионалната здравна
инспекция; регионалната инспекция за опазване на околната среда и водите;
регионалната дирекция за национален строителен контрол; регионалната служба по
заетостта; регионалната дирекция за социално подпомагане; териториалното
статистическо бюро; областната дирекция „Полиция”; областна дирекция
„Земеделие”; Държавна агенция за закрила на детето, Комисията за защита от
дискриминация и други, имащи отношение към дейността на Областния съвет;
2. заместник-кметовете, отговарящи по етническите и интеграционните въпроси в
общините на територията на Област Русе;
3. представители на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в обществена
полза, имащи уставни цели и най-малко едногодишна активна общественополезна
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дейност, съответстваща на целите, посочени в чл. 2 и които са приети за членове на
Областния съвет с решение на неговия председател.
(7) Поименният състав на Областния съвет се определя със заповед на неговия
председател.
Чл.6. (1) Председателят на Областния съвет:
1. представлява Областния съвет;
2. насрочва и ръководи заседанията на Областния съвет;
3. организира работата на Областния съвет;
4. контролира изпълнението на решенията на Областния съвет;
5. отправя покани за участие в работата на Областния съвет на представители на други
държавни органи, общински съвети за сътрудничество по етническите и
интеграционните въпроси, органи на местното самоуправление и други организации,
невключени в състава му, имащи отношение към неговата дейност.
(2) При отсъствие на председателя на Областния съвет неговите функции се изпълняват от
заместник-председателя.
(3) Членовете на Областния съвет:
1. участват в заседанията на Областния съвет и внасят за разглеждане въпроси,
свързани с предмета на неговата дейност;
2. изразяват становища по разглежданите въпроси;
3. осигуряват на Областния съвет необходимата за дейността му информация и
експертна помощ по конкретни въпроси от тяхната компетентност;
(4) Когато член на Областния съвет е временно възпрепятстван да участва в работата му,
той може да бъде заместен от друго лице, определено от ръководителя на
институцията/организацията, която представлява.
(5) При промяна на обстоятелствата, членовете на Областния съвет се задължават в срок
до един месец да информират председателя.
Чл.7. Към Областния съвет по решение на председателя може да се създават работни групи и
комисии.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА
Чл.8. (1) Председателят, заместник председателят, секретарят, заместник-секретаря и членовете
на Областния съвет не получават възнаграждения за работата си в него.
(2) Командировъчните и другите разходи, направени от членовете на Областния съвет във
връзка с тяхната дейност, са за сметка на институциите и организациите, които представляват.
Чл. 9. Областният съвет се свиква на заседания:
1. По приет план-график за работа;
2. По инициатива на председателя;
3. По искане на членовете му, след обсъждане с председателя при наличие на
възникнали въпроси и теми от общ интерес.
Чл. 10. Заседанията на Областния съвет са публични.
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Чл.11. Председателят на Областния съвет определя дата, място и проект на дневен ред на всяко
заседание. Поканите за участие се изпращат не по-късно от 14 дни преди заседанието.
Материалите, които ще се разглеждат и съгласуват от Областния съвет, задължително се
изпращат на членовете предварително.
Чл.12. Предложения за включване на допълнителни точки в дневния ред могат да се правят от
членовете на Областния съвет и непосредствено преди неговото гласуване.
Чл.13. Заседанията на Областния съвет са редовни, ако на тях присъстват половината плюс
един от членовете му.
Чл.14. Решенията на Областния съвет се приемат с мнозинство половината плюс един от
участниците в заседанието.
Чл.15. (1) За всяко заседание се съставя протокол, в който се отразяват изразените становища и
приетите решения.
(2) Протоколът се изготвя от секретаря и/или заместник-секретаря на Областния съвет в 5деневен срок, подписва се от Областния управител и се изпраща по електронна поща на
членовете на съвета.
Чл.16. (1) По изключение Областния съвет може да приема решения, неприсъствено, с
протокол, към който се прилага проекта на решение, придружен с мотиви.
(2) В случай, че в посочения в придружителното писмо срок не е постъпило писмено
становище се счита, че предложението за решение се подкрепя.
(3) Решението не е прието, ако писмено са постъпили отрицателни становища от
половината плюс един от членовете на Областния съвет. В случай, че решението не бъде
прието, то се разглежда на следващото заседание на Областния съвет.
Чл.17. (1) Организационно-техническото осигуряване и експертно подпомагане на дейността на
Областния съвет се осъществява от секретаря на Областния съвет, подпомаган от заместниксекретаря.
(2) Секретарят на Областния съвет отговаря за цялостната дейност по организацията и
провеждането на заседанията, изпращането и съхраняването на материалите, свързани с
работата на Областния съвет.
(3) Заместник-секретарят на Областния съвет подпомага цялостната дейност по
организацията и провеждането на заседанията, изпращането и съхраняването на материалите,
свързани с работата на Областния съвет.
Чл.18. Областният съвет, чрез експерта по етнически и интеграционни въпроси създава,
актуализира и поддържа регистър на общински, местни и териториални институции и
обществени организации, работещи по етническите и интеграционниге въпроси и периодично
подава информация на секретариата на НССЕИВ съгласно чл.15, ал.4 от Правилника на
НССЕИВ.
Чл.19. Административно и организационно-техническо обслужване на дейността на Областния
съвет се осигурява от Областна администрация Русе.
Чл.20 Настоящите правила могат да бъдат изменяни и допълвани в зависимост от настъпилите
промени в нормативната база или обективната характеристика на област Русе.
Чл.13 Настоящите вътрешни правила за работата на Областния съвет за сътрудничество по
етническите и интеграционните въпроси са утвърдени от Областен управител на област Русе
със Заповед № 6-95-00-771/16.11.2017 г.
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