
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията 

за финансиране на инициативи в сферата на културата, част от Календара на 

културните събития на Община Пловдив, приета с Решение № 340, взето с 

протокол № 13 от 28.07.2016 г. на Общински съвет – Пловдив  

 

                                                                                                                                      Проект  

Вносител: инж. Иван Тотев – кмет на община Пловдив 

 

Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 

30 дни, община Пловдив чрез настоящото публикуване за обществена консултация, 

предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и 

становища по проекта на Правилника на е-mаil адрес: culture@plovdiv.bg или в 

деловодството на община Пловдив, пл. „Стефан Стамболов” № 1.  

 

 

МОТИВИ: 

 

I. Обосновка за конкретната необходимост от приемане на  Наредба за изменение 

и допълнение на Наредба за реда и условията за финансиране на инициативи в 

сферата на културата, част от Календара на културните събития на Община 

Пловдив, приета с Решение № 340, взето с протокол № 13 от 28.07.2016 г. на 

Общински съвет – Пловдив  

Наредбата за реда и условията за финансиране на инициативи в сферата на 

културата, част от Календара на културните събития на Община Пловдив е приета с 

Решение № 340, взето с протокол № 13 от 28.07.2016 г. на Общински съвет – Пловдив. 

 В Компонет 4 «Книги на Пловдивски автори» е допусната техническа грешка 

при изписването, като в чл.34 т.1 е пропусната думата «научно» относно съдържанието 

на предлаганите за финансиране ръкописи. Това обаче променя съществено оценката на 

книгите с художествено и научно съдържание. В тази връзка предлагам 

съществуващата Наредба да бъде изменена и допълнена. 

 
 

II. Причини, които налагат изменение и допълнение  на Наредба за реда и 

условията за финансиране на инициативи в сферата на културата, част от 

Календара на културните събития на Община Пловдив: 

При изработването на проекта на Наредба за реда и условията за финансиране на 

инициативи в сферата на културата, част от Календара на културните събития на 

Община Пловдив са спазени принципите на необходимост, обоснованост, 

предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и 

стабилност. 

1. Принцип на необходимост: изменението и допълнението на Наредба за реда и 

условията за финансиране на инициативи в сферата на културата, част от Календара на 

културните събития на Община Пловдив е съобразено с необходимостта от 

равнопоставеност при оценката на предлаганите за финансиране ръкописи, независимо 

от техния жанр.  

2. Принцип на обоснованост: Изменението и допълнението на Наредбата за реда 

и условията за финансиране на инициативи в сферата на културата, част от Календара 

на културните събития на Община Пловдив се обосновава с  уеднаквяване на 

критериите за оценка на книгите и обективност при оценяването единствено и само с 

оглед значимостта им за града и общността. 



 

 

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, като същите ще бъдат оповестени от вносителя 

преди приемането на акта от Общински съвет–Пловдив. 

5. Принципите на субсидиарност, пропорционалност и стабилност: –  

приемането на Наредбата за реда и условията за финансиране на инициативи в сферата 

на културата, част от Календара на културните събития на Община Пловдив е в 

съответствие с нормативните актове от по-висока степен. 

 

III. Целта на предлаганите промени в Наредбата за реда и условията за финансиране на 

инициативи в сферата на културата, част от Календара на културните събития на 

Община Пловдив е да се постигне оптимизация и равнопоставеност между 

пловдивските автори, увеличаване на публичния ефект при популяризиране на Пловдив 

и неговото  културно-историческото наследство. 

 

IV. Финансови средства: 

Финансирането на проекти ще продължи да бъде  в рамките на гласуваните от ОбС 

средства за дейност в сферата на културата през съответната календарна година и да  се 

определя в Решението на ОбС, с което се гласува бюджета на Община Пловдив като 

цяло и в частност бюджета на Дирекция „Култура и културно наследство” – Дейност 

759 „Други дейности по култура” за организиране на проявите от Календара на 

културните събития на Община Пловдив. 

 

V. Очаквани резултати: 

Осъществяване на по-ефективна, устойчива и отворена към гражданите политика в 

областта на културата и осигуряване на  максимална прозрачност, публичност и 

контрол при разпределение на финансовите средства на Община Пловдив. 

 

VI. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 

Предлаганите промени са в съответствие с нормативните актове от по-висока степен 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 Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за 

финансиране на инициативи в сферата на културата и включването им в Календара на 

културните събития на Община Пловдив и предварителна оценка на въздействието му, 

са публикуван на официалната страница на Община Пловдив на20.05.2017г. 

 

 

 



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 . 

 

Фактически основания: необходимостта от откритост на процесите и 

равнопоставеност на издателства и творци при оценяване и финансиране с публични 

средства. 

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

 

І. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за 

финансиране на инициативи в сферата на културата и включването им в Календара на 

културните събития на Община Пловдив, както следва:  

 

§ 1. Чл. 34, т.1 придобива следната редакция: 

„Произведението да е с високо художествено и/или научно съдържание.” 

§ 2. В  Приложение 10 – „Методика за оценяване на проекти по Компонент 4 „Книги на 

пловдивски автори и важни за града издания“, в таблицата с критерии за оценка т.1 

придобива следното съдържание“ 

„Художествено и/или научно съдържание на произведението“. 

 

Преходни и заключителни разпоредби 

 

§ 3.  Изпълнението на Решението се възлага на Кмета на Община Пловдив. 

 

 

 

 

 

Предварителна оценка на въздействието на проект на Наредба за реда и условията 

за финансиране на инициативи в сферата на културата и включването им в 

Календара на културните събития на Община Пловдив 

 

Елементи на оценката 

 

 

Аргументация 

Основания за  

иницииране 

на промени 

 

С инициираните промени се създава възможност за 

равнопоставеност между пловдивските писатели, които 

работят в различни жанрове. 

Заинтересовани  

групи 

 

Заинтересовани и засегнати групи са пловдивските творци и 

издателствата, които ги представляват, като се очаква 

положително въздействие върху културните и творчески 

процеси в града. 

 

Анализ на разходи и 

ползи 

 

Финансирането на проекти ще продължи да бъде  в рамките на 

гласуваните от ОбС средства за дейност в сферата на 

културата през съответната календарна година и да  се 

определя в Решението на ОбС, с което се гласува бюджета на 

Община Пловдив като цяло и в частност бюджета на Дирекция 

„Култура и културно наследство” – Дейност 759 „Други 

дейности по култура” за организиране на проявите от 



Календара на културните събития на Община Пловдив. Очаква 

се повишаване на качеството на издаваната литература – 

художествена и научна.  

 

Административна 

тежест и структурни 

промени 

Не са необходими други административни промени към 

настоящия момент. 

Въздействие върху 

нормативната  

уредба 

От предлаганото изменение и допълнение на подзаконовия 

нормативен акт не възниква необходимост от изменение на 

други нормативни актове.  

 

 


