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ЗАКОН
ЗА МЕСТНИТЕ ФОНДОВЕ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
НА ОБЕКТИТЕ НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО И 
ИДЕНТИЧНОСТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ


Глава първа
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1 (1) Този закон урежда управлението, използването и финансирането на устойчивото развитие на обектите на културно-историческо наследство на територията на Община Пловдив, както и запазване на идентичността й.
(2) Финансирането на дейностите по ал.1 се осъществява посредством местни фондове за устойчиво развитие в сътрудничество (партньорство) със заинтересуваните физически лица, държавните и местните органи на власт и юридически лица с нестопанска цел.

Чл. 2 Целта на закона е:
1. ефективно    стопанисване   на    обектите,    обявени   за    археологически, архитектурни, архитектурно-художествени и исторически паметници на културата и защитени територии, като част от културно-историческото наследство и идентичност;
2. подобряване на качеството на обкръжаващата среда в околностите на обектите, паметници на културата и защитени територии;
3. осигуряване    на    условия    за    развитие    и    опазване    на    културно-историческото наследство в областта на околната среда и териториалното планиране;
4. насърчаване и обогатяване на културното многообразие и идентичност с цел включването на обектите по този закон в общото културно наследство на Европа и получаване на международен статут;
5. подготовка и съвместно финансиране на проекти и програми в областта на изучаване,   защита  и   устойчивото   развитие   на   културата,   туризма   и околната  среда,   като  част от Националния,   областния   и  общинските планове за регионално развитие;
6. получаване    на    финансиране    посредством    механизмите    на    пред-присъединителните   и   структурните   фондове   на  Европейския   съюз   в изпълнение целите на този закон.








Глава втора
ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Раздел първи
ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ

Чл.4 (1) Държавната политика по този закон се координира между Министъра на културата, Министъра на земеделието и горите, Министъра на околната среда и водите и Министъра на регионалното развитие и благоустройството и Областните управители, съобразно техните правомощията.
(2) Плановете за устойчиво развитие и създаване на местни фондове за устойчиво развитие по този закон се съгласуват със Съвета за регионално развитие по реда на Закона за регионалното развитие.

Чл.5 Областният управител:
1. организира изпълнението на закона;
2. съгласува   плановете  за  устойчиво  развитие   и  създаването   на  месните фондове за устойчиво  развитие  с областния  и  общинските  планове за регионално развитие;
3. приема предложения за разработване на планове за устойчиво развитие и създаване на местни фондове за устойчиво развитие;
4. предоставя подходящото държавно имущество за нуждите на местните фондове;
5. определя свой представител в надзорните органи на местните фондове за устойчиво развитие.

Раздел втори
ОРГАНИ НА МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ

Чл.6 (1) Общинският съвет реализира своята политика за управление и устойчиво развитие на културно-историческото наследство и защитените територии, като прилага принципите на националната културна политика и опазването на околната среда, съобразно целите на този закон.
(2) Общинският съвет приема плановете за устойчиво развитие и решения за създаване на местни фондове за устойчиво развитие в съответствие с изискванията, потребностите   и   възможностите  за   подпомагане   на   обектите   на   културно-историческо наследство и идентичност.
(3) Общинският съвет приема Правилата за управление на местните фондове за устойчиво развитие и решава разпореждането с предоставеното им общинско имущество.
(4) Общинският съвет приема Наредба за общите и специалните условия на управление, използване и устойчиво развитие на обектите, включени в плановете за устойчиво развитие, както и за уреждане на отношенията със собствениците на обектите.

Чл.7 Кметът на общината:
1.  ръководи и  координира осъществяването на плановете за устойчиво развитие;
2. предлага приемането на правилата за управление на местните фондове за устойчиво развитие, определя свой представител и неговите правомощия в управлението на фондовете;
З. делегира свои функции по този закон на кметовете на кметствата и районите;
4. приема предложения за разработване на планове за устойчиво развитие и създаване на местни фондове за устойчиво развитие;
5. организира изпълнението на решенията на общинския съвет, свързани с местните фондове и се отчита пред тях.


Глава трета
МЕСТНИ ФОНДОВЕ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Чл.8 (1) Компетентните държавни и общински органи създават местни фондове за устойчиво развитие на община Пловдив като му предоставят за безвъзмездно ползване и управление държавно и общинско имущество и права с цел ефективно управление и устойчиво развитие на обектите по този закон, съобарзно Закона за общинската собственост и Закона за държавната собственост.
(2) Местните фондове на община Пловдив могат да получават за ползване и управление имущество от физически и юридически лица на основание и при общите условия на   приетите планове за устойчиво развитие. Местните фондове сключват договори за ползване с всеки от собствениците на обектите, включени в плановете за устойчиво развитие.
(3) Имотите на физически и юридически лица, които не полагат грижи и не изпълняват разпорежданията и предписанията на компетентните органи относно поддържането и управлението на обектите, включени в плановете за устойчиво развитие,  се предоставят на местните фондове за ползване и управление,  при условията на ал.2.

Чл.9 (1) Фондовете по този закон са държавни и общински фондации за осъществяване на обществено полезна дейност по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
(2)  Управлението на фондовете се осъществява от органите, предвидени в актовете за тяхното създаване.
(3)   В   управлението   на   местните   фондове   участват   представители   на собствениците на обектите включени в плановете за устойчиво развитие и на заинтересуваните юридически лица с нестопанска цел по правила и норма на представителство, определени от общинските съвети.

Чл.10 (1) Фондовете разработват плановете за устойчиво развитие и инвестират в обектите по този закон, както получават и управляват средствата от предприсъединителните   и   структурните   фондове   на   Европейския   съюз,   при спазване на съответните специални правила и процедури.
(2) Правилата за управление и разходването на имуществото, предоставено на местните фондове, се определят в актовете за тяхното създаване и плановете за устойчиво развитие при спазване на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и Закона за обществените поръчки.

Чл. 11(1) Средствата на фонда се разходват за:
1. осъществяване     на  проекти   и   програми,   включително   стопански   и инвестиционни, в областта на устойчивото развитие на обектите по този закон;
2. участие в съвместно финансирани проекти и програми, осигурявани от предприсъединителните и структурните фондове на Европейския съюз;
3. както   и   в   инициативи   на   физически   лица   и   юридически   лица   с нестопанска цел с българско и международно участие;
4. програми   и   проекти  за   проучване,   опазване   и   популяризиране   на културно-историческото наследство, включително и на международно ниво;
5. създаване на дружества със специална инвестиционна цел по Закона за дружествата със специална инвестиционна цел;
6. административни разходи не по-големи от 9% (девет на сто) от общите приходи на фонда.
(2)   Местните   фондове  за   устойчиво   развитие   всяка   година   обявяват публично процедурата за кандидатстване за финансиране на проекти за устойчиво развитие и на проекти по предприсъединителните и структурните фондове на Европейския съюз.
(3)  В срок три месеца след приключване на календарната година фондът публикува и разпространява подробен доклад за своята дейност и проекти.

Чл. 12 (1) Набирането на средства и имущество във фондовете се осъществявя от:
1.  субсидии от Национален фонд"Култура";
2.  субсидии от Общински фонд "Култура";
3.  Дарения, завещания, спонсорство от български и чуждестранни лица;
4. Свързана стопанска дейност в областта на културния и екологичен туризъм;
5.  Помощи от международни програми;
6. Финансиране от  предприсъединителните и  структурните  фондове  на Европейския съюз; 
7.  Управление на предоставеното имущество и средства,  както и други
източници, определени с актовете за създаването на местните фондове.
(2) Държавата и общините могат да подпомагат изпълнението на плановете за устойчиво развитие чрез поемането на държавни или общински гаранции или чрез поръчителство пред външни финансови институции и български банки.

Чл. 13 (1) Имотите, предоставени на фондовете не са тяхна собственост.
(2) Фондовете   не   могат   да    извършват   разпоредителни    действия    с предоставените им имоти.
(3) Чистият приход от имотите по предходния член служи за финансиране единствено на проекти и програми, свързани с устойчивото развитие на обектите по този закон.

Глава четвърта
ПЛАНОВЕ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Чл.14 (1) Компетентните държавни органи и органите на местно самоуправление разработват съвместно със заинтересуваните физически лица и юридически лица с нестопанска цел, съгласуват и приемат планове за устойчиво развитие и създаване на местни фондове за устойчиво развитие на обекти по този закон.
(2) Определянето на статута на обектите, оценката за тяхната социално-икономическа   и   културно-историческа   значимост  с   оглед   включването   им   в плановете за устойчиво развитие по този закон се извършва от компетентните държавни органи и органите на местно самоуправление по реда,  критериите и условията, определен в специалните закони и международните договори, по които Република България е страна.
(3)  Разработването, съгласуването и приемането на плановете за устойчиво развитие по ал. 1 и 2, както и създаването на местни фондове за устойчиво развитие, може да бъде предложено и от заинтересувани юридически лица с нестопанска цел.
(4)  Компетентните държавни органи и органите на местно самоуправление са длъжни да предприемат действия по осъществяване на постъпилите при тях предложения по ал.З в срок от 3 (три) месеца от датата на получаването им.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1 Данъците и таксите, вкл. и местните от имотите и върху приходите от стопанската дейност на местните фондове за устойчиво развитие на община Пловдив им се преотстъпват по правила, условия и ред, определени от Министъра на Финансите по Закона за корпоративното подоходно облагане и по Закона за местните данъци и такси.
§2 В чл. 48 от Закона за корпоративното подоходно облагане се създава нова ал. З, която има следното съдържание:"Данъкът върху даренията по чл. 35 е в размер 5 на сто, когато дарението е направено в полза на фондовете, създадени по Закона за местните фондове за устойчиво развитие на обектите на културно-историческото наследство и идентичност на община Пловдив!
§3 Имуществото на благотворителните дружества и фондации, учредени в периода 1901-1951, които са одържавени, национализирани или отчуждени след 15.09.1944 г., и които съществуват като държавна или общинска собственост или собственост на държавни или общински предприятия към дата на приемане на този закон на място и могат да бъдат идентифициарни като местоположение, обем и характеристики и се намират на територията на община Пловдив, се предават за ползване на местните фондове за устойчиво развитие с цел изпълнение на този закон.
§4. Изпълнението на закона се възлага на министъра на културата, министъра на околната среда и водите, министъра на земеделието и горите, министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на финансите, областните управители и на кметовете на общините.










Приложение 1
СПИСЪК
НА ОБЕКТИТЕ НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО,
ПОДЛЕЖАЩИ НА ВКЛЮЧВАНИ В МЕСТЕН ФОНД ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА
ОБЕКТИ НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО “ПЛОВДИВ”

1. Групов паметник на културата- АИРезерват" Старинен Пловдив"
2. Групов паметник на културата - Градска историческа зона “Филипопол –Тримонциум – Пловдив”
3. Парк “Младежки хълм”- обявен за природна забележителност.
4. Парк “Данов хълм”- обявен за природна забележителност.
5. Парк “Хълм на освободителите”- обявен за природна забележителност.
6. Парк ”Лаута”- общ устройствен план на гр. Пловдив.
7. Парк “Отдих и култура”.

Вносител:

Захари Георгиев 
Народен представител


М О Т И В И

КЪМ ЗАКОНА
ЗА МЕСТНИТЕ ФОНДОВЕ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
НА ОБЕКТИТЕ НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО И
ИДЕНТИЧНОСТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Предлаганият проект за създаване на специален закон за управление, използване и финансиране на устойчивото развитие на културното, археологическото и архитектурното наследство на общините цели да обхване нормативната регилация на една от най- важните обществени функции в подкрепа на демократичното развитие на страната и българската държавност. Осигуряването на ефективни механизми за устойчиво развитие на многовековното наследство е в полза на цялото общество. Този закон е акт с изключително позитивен характер и цели да създаде нормативната рамка за подкрепа на защитените природни обекти и да посочи нови насоки в културно - историческото и социално - икономическо развитие на общините, притежаващи богата и значима история. Безспорно културните ценности и природни дадености играят водеща роля на местно и национално ниво, но законът ще даде един облик от европейско, дори световно признание.
Съгласно политиката на РБ насочена към членството в Европейските структури и пълноправна интеграция в голямото семейство на Европа, подобен закон би ни приближил до заветната цел. Нека не забравяме, че нашият Парламент отдавна е ратифицирал и обнародвал като решения или закон Европейски конвенции /1991 г. от ВНС/, признаващи богатството, разнообразието и наследството, което притежава Старият континент. Ангажимент на Република България е да осигури позходящи мерки за достойната защита и развитие на безспорно признатите обекти, които включват Българи в културното пространство на Европа. Три са основните Европейски конвенции, които предвиждат ангажименти на Република България.
Конвенция за защита архитектурното наследство на Европа; Конвенция за опазване на археологическото наследство на Европа; Европейска културна конвенция. Пълното хармонизиране на българското законодателство с тях ще очертае рамките на една система от механизми, които биха допринесли за едно по-добро икономическо, социално и културно развитие.
България притежава безценен ресурс от културно- исторически феномени с “извънредна универсална стойност”, оценени по критериите на Конвенцията за опазване на Световното и културно наследство / от 1972г./, ратифицирана у нас. Също така притежава и богат социално- икономически ресурс, който може да бъде използван и да носи облаги и ползи на обществото. Културно - историческото наследство не е само ценност, но и инвестиция за нашето бъдеще. То разширява своя обхват, за да включи ценности на различни равнища: град-регион-държава-Европейско културно пространство. Това е стратегията, която носи новото съдържание, за да обхване единната “културна среда”, прогласена от Съвета на  Европа.
Предлага се и подобряване на недостатъците на съществуващата нормативно уредба по отношение ефективността на държавните органи при управление на обектите с културно-историческо значение. Създава се специален режим на уреждане на отношенията при липса на интерес и възможност у частните лица, собстевници на обектите по този закон. Предвижда се и активно участие на заинтересувани юридически лица с нестопанска цел при инициирането и разработването на плановете за устойчиво развитие, както и при управлението на местните фондове за устойчиво развитие.
Значението на предлагания закон може да видяно и с оглед на създаване на местни структури и механизми, които ще подобрят усвояването на средства от фондовете на Европейския съюз. От социално-икономическа гледна точка предлагания закон създава и уникален модел на взаимодействие между държавата, общините, гражданското общество и бизнеса при висока степен на прозрачност на управлението на публичните средства. Ефективността на това партньорство гарантира и успешното приложение на закона. В крайна сметка този законопроект предлага и съвременен модел на реализиране на политиката на фискална децентарилзация, като създава възможност за ефективно управление на местните ресурси при изпълнение на важни за цялото българско общество функции.
Създаването на такъв специален закон ще регламентира една нова политика, целяща в началото на Новото хилядолетие да гарантира устойчивото развитие и опазването на културно- историческото и природно богатство.
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