
 

 
 

ОБЩИНА ПЛОВДИВ 
Пловдив, 4000, пл, “Стефан Стамболов” №1         тел: (032) 656 701, факс: (032) 656 703 

 

 

Изх. № ………………. 
………………………... 
 
ДО 

Г-ЖА САВИНА ПЕТКОВА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛОВДИВ 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  

От инж. Иван Тотев – кмет на община Пловдив 
 

ОТНОСНО: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник 

за устройството и дейността на Общински институт „Старинен Пловдив”, приет с 

решение № 310 от 02.08.2010г. на Общински съвет  Пловдив, изменен и допълнен с  

решение № 14, взето с протокол №1 от 24.01.2013 г., изм. и доп. с решение № 42, 

взето с протокол №3 от 20.02.2014г., изм. и доп. с решение № 90, взето с протокол № 

6 от 2015г., изм. и доп. с решение № 31, взето с протокол № 1 от 28.01.2016г. на 

Общински съвет  Пловдив 

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

Предлагам на Вашето внимание проект на Правилник за изменение и допълнение 

на Правилник за устройството и дейността на Общински институт “Старинен 

Пловдив”, приет с решение № 310 от 02.08.2010г. на Общински съвет  Пловдив, 

последно изм. и доп. с решение № 31, взето с протокол № 1 от 28.01.2016г. на 

Общински съвет  Пловдив.  

 

Предметът на дейност на ОИ „Старинен Пловдив” включва управление и 

извършване на дейности по опазване и закрила на движими и недвижими културни 

ценности, популяризиране на българското духовно и културно-историческо наследство 

организиране и осъществяване на културни дейности и прояви. С оглед горното, както 

и във връзка с разширяване на дейността на ОИ „Старинен Пловдив“, свързано с 

управлението на нови и новооткрити обекти е необходимо да бъдат направени  

промени в Правилника за устройството и дейността на ОИ „Старинен Пловдив, които 



касаят следните две предложения:  

 

1. Предложение №1 - Във връзка с договор № ДС-17-17/-6.10.2016г. за 

учредяване на безвъзмездно право на управление на община Пловдив върху недвижим 

имот – публична държавна собственост,  със заповед № 16ОА3392/14.12.2016г. на 

Кмета на община Пловдив е предоставено на ОИ „Старинен Пловдив” право да 

осъществява дейностите по опазване и закрила, популяризиране на българското 

духовно и културно-историческо наследство и организиране и осъществяване на 

културни дейности и прояви в недвижим имот – публична държавна собственост, 

находящ се в гр.Пловдив, ул. „Княз Церетелев” № 19 /къща Ламартин/, съставляващ 

поземлен имот с идентификатор 56784.519.755, с площ 439 кв.м. по КК и КР на 

гр.Пловдив, одобрени със заповед № РД-18-48/03.06.2009г. на ИД на АГКК, ведно с 

построените в имота сгради: 

- сграда с идентификатор 56784.519.755.1 – триетажна, със ЗП от 160 кв.м., с 

предназначение: друг вид обществена сграда; 

- сграда с идентификатор 56784.519.755.2 – едноетажна, със ЗП от 36 кв.м., с 

предназначение: друг вид обществена сграда. 

Недвижимите имоти, предоставени за управление на Общински институт 

„Старинен Пловдив” са определени в Приложение № 1 към Правилника за 

устройството и дейността на Института. 

 

2. Предложение №2 - Във връзка с откриването за посещение на  Къща 

„Клианти“, находяща се в гр.Пловдив,  ул. „Княз Церетелев” № 16,  предоставена за 

управление на ОИ „Старинен Пловдив” по силата на Решение № 14, взето с Протокол 

№ 1 от 24.01.2013 г., изменено и допълнено с Решение № 42, взето с Протокол № 3 от 

20.02.2014г на ОбС – Пловдив, следва да се утвърдят допълнителни щатни бройки, 

ангажирани с организацията и техническото обслужване на обекта (Къща „Клианти“), 

както следва: 

- Организатор продажба и реклама – 1 бр. в отдел ”Културна политика, 

международно сътрудничество и информационно обслужване”; 

- Екскурзовод – 1 бр. в отдел ”Културна политика, международно сътрудничество 

и информационно обслужване”; 

- Уредник – 1бр. в отдел „Експозиционна и фондова дейност".   

 

Във връзка с горните две предложения предлагам да се приеме Правилник за 

изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на ОИ „Старинен 

Пловдив”. 
 

Причини, които налагат приемането на Правилник за изменение и 

допълнение на Правилника за устройството и дейността на ОИ „Старинен 

Пловдив”: 

При изработването на проекта на Правилник за изменение и допълнение на 

Правилника за устройството и дейността на Общински институт „Старинен Пловдив” 

са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, 

съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност. 

1. Принцип на необходимост: изменението и допълнението на Правилника за 

управлението и дейността на Института, в частта на Предложение №1, е съобразено с 

необходимостта от оптимизиране на дейностите по опазване, закрила и популяризиране 

на българското културно-историческо наследство в недвижим имот, находящ се 



гр.Пловдив, ул. „Княз Церетелев” № 19 /къща Ламартин/, чрез актуализиране на 

Приложение № 1 „Предоставени права за управление на имоти на ОИ 

„Старинен Пловдив”. В частта на Предложение №2, изменението и допълнението на 

Правилника за управлението и дейността на Института е съобразено с необходимостта 

от осигуряване на качество и разнообразие на туристическите услуги и културни 

дейности  на жителите и гостите на  гр. Пловдив при посещение в недвижим имот, 

находящ се гр.Пловдив, ул. „Княз Церетелев” № 16 /къща Клианти/, чрез увеличаване 

на щатните бройки посочени  в чл.12, т.12.3. и т. 12.4. от Правилника, като в отдел 

„Експозиционна и фондова дейност"  щатните бройки стават 13 (увеличение с 1 бр. 

Уредник), а в отдел ”Културна политика, международно сътрудничество и 

информационно обслужване” щатните бройки стават 20 (увеличение с 1 бр. 

Организатор продажба и реклама и 1 бр. Екскурзовод). 

2. Принцип на обоснованост: приемането на Правилник за изменение и 

допълнение на Правилника за устройството и дейността на Общински институт 

„Старинен Пловдив” се обосновава с  нарастващия обем от дейности, свързани с 

популяризиране на културното наследство в Пловдив – Европейска столица на 

културата 2019, с необходимостта от организиране на нови и атрактивни културни 

дейности и прояви и с развитие на туризма. 

3. Принципите на предвидимост и откритост са спазени – проектът с мотивите и 

предварителната оценка на въздействието са публикувани на официалния сайт на 

община Пловдив за становища и предложения от заинтересованите лица. 

4. Принцип на съгласуваност: чрез сайта на община Пловдив проектът с 

мотивите и предварителна оценка на въздействието публично са предоставени на 

заинтересованите лица, като в предложението до Общински съвет – Пловдив ще бъдат 

взети предвид направените предложения и дадените становища в резултат на 

проведените обществени консултации. 

5. Принципите на субсидиарност, пропорционалност и стабилност: –  

приемането на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и 

дейността на Общински институт „Старинен Пловдив” е в съответствие с 

нормативните актове от по-висока степен. 

 

Целта на предлаганите промени в Правилника за устройството и дейността на 

Общински институт „Старинен Пловдив” е да се постигне оптимизация и повишаване 

ефективността на дейността на Института, увеличаване на публичния ефект при 

опазване и популяризиране на културно-историческото наследство; да се осигури добро 

качество и разнообразие на туристическите услуги и културни дейности. 

 

Финансови средства: 

За прилагане на измененията и допълненията в Правилника за устройството и 

дейността на Общински институт „Старинен Пловдив”, в частта на Предложение №1 не 

е необходимо разходването на бюджетни средства. 

За прилагане на измененията и допълненията в Правилника за устройството и 

дейността на Общински институт „Старинен Пловдив”, в частта на Предложение №2 е  

необходимо разходването на следните  бюджетни средства: 

Необходимите средства за заплати, социални разходи и осигуровки  свързани с 

увеличението на персонала с посочените 3 нови щатни бройки са  общо в размер на                           

30 621 лв. на годишна база, като по видове разходите са разпределени както следва: 

        §01 00 Заплати и възн/я на перс/ла нает по тр. и сл. правоотн/я  -  24 420 лв. 

        §02 00 Други възнаграждения и плащания на персонала              -    1 656 лв. 



        §05 00 Задължителни осигурителни  вноски от работодател        -    4 545 лв.     

 

 

Очаквани резултати: 

Подобряване на дейностите по опазване и популяризиране на културното 

наследство на гр. Пловдив, осигуряване на добро качество на културните прояви и 

развитие на туристическите услуги. 

 

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 

Предлаганото изменение и допълнение на  Правилник за устройството и 

дейността на ОИ „Старинен Пловдив“ е в съответствие с нормативните актове от по-

висока степен, както и с тези на европейското законодателство. 

 

В изпълнение на изискванията на ЗНА е извършена предварителна оценка на 

въздействието на проекта на подзаконовия нормативен акт 

 

Проектът на подзаконовия нормативен акт - Правилник за изменение и 

допълнение на Правилника за устройството и дейността на Общински институт 

„Старинен Пловдив” и предварителна оценка на въздействието му са публикувани на 

официалната страница на община Пловдив на 26.06.2017г. 

 

В рамките на законовия 30 дневен срок за обществени консултации са взети  

предвид предложенията и становищата по проекта на Правилник за изменение и 

допълнение на Правилника за устройството и дейността на Общински институт 

„Старинен Пловдив”, които са публикувани на интернет страницата на община 

Пловдив на 26.06.2017 г. и са намерили израз в предложения проект на решение. 

Публикуваната справка отразява постъпилите предложения и обосновка за 

неприетите предложения. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал. 1, т. 23 и ал.2 от ЗМСМА, 

във връзка с чл. 4, ал. 1 и ал. 2 и чл. 8, ал. 1 от ЗЗРК, чл.11, ал.3 и чл.15, ал.1 от ЗНА и 

при спазване изискванията на чл.19, чл.20, чл. 26 и чл. 28 от ЗНА и на чл. 75-79 от 

АПК, както и в съответствие с писмо вх.№ 17РЗК678/26.06.2017г. от директора на ОИ 

„Старинен Пловдив”, предлагам на Общински съвет - Пловдив да вземе следното 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

І. Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилник за устройството и 

дейността на ОИ „Старинен Пловдив“, приет с решение № 310 от 02.08.2010г. на 

Общински съвет  Пловдив, изменен и допълнен с  решение № 14, взето с протокол №1 

от 24.01.2013 г., изм. и доп. с решение № 42, взето с протокол №3 от 20.02.2014г., изм. 

и доп. с решение № 90, взето с протокол № 6 от 2015г., изм. и доп. с решение № 31, 

взето с протокол № 1 от 28.01.2016г. на Общински съвет  Пловдив, както следва: 

 

§ 1. Допълва Приложение №1 „Предоставени права за управление на имоти на ОИ 

„Старинен Пловдив”,  неразделна част от Правилник за устройството и дейността на 

Общински институт  “Старинен Пловдив”, със следния текст: 

„т.22 административен адрес: ул. „Княз Церетелев” № 19 - къща „Ламартин” 

Местонахождение на имота: поземлен имот с идентификатор 56784.519.755, с площ 439 

кв.м. по КК и КР на гр.Пловдив, одобрени със заповед № РД-18-48/03.06.2009г. на ИД 



на АГКК, ведно с построените в имота сгради: 

- сграда с идентификатор 56784.519.755.1 – триетажна, със ЗП от 160 кв.м., с 

предназначение: друг вид обществена сграда; 

- сграда с идентификатор 56784.519.755.2 – едноетажна, със ЗП от 36 кв.м., с 

предназначение: друг вид обществена сграда. 

 

§ 2. . Изменя чл.12, т.12.3 и т.12.4  от Правилник за устройството и дейността на Общински 

институт  “Старинен Пловдив”, които стават: 

12.3. Отдел „Експозиционна и фондова дейност" - 13 щ.бр.; 

12.4. Отдел ”Културна политика, международно сътрудничество и информационно 

обслужване” - 20 щ.бр.; 

 

 

Преходни и заключителни разпоредби 

 

§ 3.  Правилник за изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на 

ОИ „Старинен Пловдив“, приет с решение № …, взето с протокол №… от ………….г. на 

Общински съвет – Пловдив. 

 

§ 4. Изпълнението на Правилника се възлага на директора на Общински институт 

„Старинен Пловдив”. 
 

 

МОТИВИ: Настоящото решение се взема с правни основания: чл.21, ал. 1, т. 23 и ал.2 

от ЗМСМА, във връзка с чл. 4, ал. 1 и ал. 2 и чл. 8, ал. 1 от ЗЗРК, чл.11, ал.3 и чл.15, 

ал.1 от ЗНА и при спазване изискванията на чл.19, чл.20, чл. 26 и чл. 28 от ЗНА и на чл. 

75-79 от АПК, както и в съответствие с писмо вх.№ 17РЗК678/26.06.2017г. от директора 

на ОИ „Старинен Пловдив”, и фактически основания: необходимостта от оптимизиране 

на дейностите по опазване и закрила в недвижими имоти, находящи се в гр.Пловдив,  

ул. „Княз Церетелев” № 19 /къща Ламартин/ и гр. Пловдив, ул. „Княз Церетелев“ №16 

/къща Клианти/, популяризиране на българското духовно и културно-историческо 

наследство, организиране на културни дейности и прояви и развитие на туризма. 

 

Приложения: писмо вх. № 17РЗК678/26.06.2017г. от директора на ОИ „Старинен 

Пловдив”; частична оценка въздействието. 
 

 

 

         

С уважение, 

 

Инж. Иван Тотев 

Кмет на община Пловдив 


