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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Проект



З  А  К  О  Н

ЗА изменение и допълнение на Закона за закрила и развитие на културата

(обн., ДВ, бр. 50 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 1 от 2000 г.; попр., бр. 34 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 75 от 2002 г., бр. 55 от 2004 г., бр. 28, 74, 93, 99 и 103 от 2005 г., бр. 21, 41 и 106 от 2006 г., бр. 84 от 2007 г., бр. 19, 42 и 74 от 2009 г., бр. 13, 50 и 97 от 2010 г., бр. 25 и 54 от 2011 г., бр. 77 и 102 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 96 от 2015 г., бр. 16 от 2016 г. и бр. 7 и 28 от 2018 г.)


§ 1. В чл. 5 се създава ал. 5:
„(5) Конкурсът се излъчва на запис на интернет страницата и/или на видеоканала на Министерството на културата.”
§ 2. В чл. 7 се създава ал. 6:
„(6) Конкурсът се излъчва на запис на интернет страницата и/или на видеоканала на Министерството на културата.”
§ 3. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 5:
„(5) Конкурсът се излъчва на запис на интернет страницата и/или на видеоканала на Министерството на културата.”
2. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
§ 4. В чл. 26, ал. 2 се създава изречение второ: 
„При невъзможност на министъра на културата да присъства на заседание на Управителния съвет по изключение може да се замества от упълномощен от него заместник-министър.”


Заключителни разпоредби
§ 5. В Закона за филмовата индустрия (обн., ДВ, бр. 105 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 28, 94 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34 и 80 от 2006 г., бр. 53 и 98 от 
2007 г., бр. 42 и 74 от 2009 г., бр. 99 от 2010 г.; Решение № 1 на Конституционния съд от 2011 г. - бр. 31 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 82 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 
2013 г., бр. 95 от 2016 г. и бр. 20 от 2018 г.), в чл. 7, ал. 2 се създава изречение второ:
„Конкурсът се излъчва на запис на интернет страницата и/или на видеоканала на Министерството на културата.”
§ 6. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.


Законът е приет от 44-ото Народно събрание на ………………...… 2018 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

(Цвета Караянчева)
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МОТИВИ

към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за закрила и развитие на културата

Предложените със законопроекта за изменение и допълнение на Закона за закрила и развитие на културата промени са две:
Първата промяна е свързана с недостатъчната прозрачност на конкурсите за длъжностите „директор на държавен културен институт”, „директор на държавен културен институт с национално значение” и „директор на български културен институт в чужбина”.
Към настоящия момент липсва законова регламентация конкурсите за директори на държавни културни институти да се излъчват на запис на интернет страницата/видеоканала на Министерството на културата.
Предложението за излъчване на интернет страницата/видеоканала на Министерството на културата на заседанията на конкурсните комисии и събеседването с кандидатите чрез страницата на Министерството на културата ще гарантира прозрачност на избора на директори на държавни културни институти и косвен контрол върху дейността на конкурсната комисия.
Действащата подзаконова уредба Наредба № Н-4 от 14.06.2007 г. за провеждане на конкурсите за директори на държавните културни институти, издадена от министъра на културата, предвижда, че конкурсът се провежда от комисия, назначена със заповед на министъра на културата. Комисията се състои най-малко от 7 души, включително външни специалисти, които притежават необходимите професионална квалификация и опит, за да извършат преценка на професионалните и деловите качества на кандидатите.
Излъчването на конкурсите за общественоважни институции, каквито са длъжностите „директор на държавен културен институт”, „директор на държавен културен институт с национално значение” и „директор на български културен институт в чужбина” е изискване нееднократно поставяно от самите участници, от синдикалните организации и от обществеността. От една страна, предложената промяна ще осигури провеждането на прозрачно, ясно и видимо състезание на кандидатите и справедлив избор, а от друга страна, ще увеличи доверието в институциите. 
Чрез излъчването на конкурсите обществеността и гражданите ще се запознаят с концепцията на кандидата за развитието на културния институт и с уменията му за нейното представяне и защита.
Втората промяна в закона цели преодоляване на практически затруднения в работата на Управителния съвет на Национален фонд „Култура“ и липсата на нормативна възможност министърът на културата в качеството си на председател на Управителния съвет на Национален фонд „Култура“ да се замества при невъзможност и по изключение от упълномощен от него заместник-министър. При провеждането на заседания на Управителния съвет на Национален фонд „Култура“, чийто председател е министърът на културата, се предвижда при невъзможност и по изключение да се замества от упълномощен от него заместник-министър.



МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:


    (Бойко Борисов)
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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

№……….………………….

……………………. 2018 г.
ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

г-жа ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

На основание чл. 87, ал. 1 от Конституцията на Република България изпращам Ви одобрения с Решение   .................. на Министерския съвет от 2018 г. проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за закрила и развитие на културата.

Приложения: 
1. Мотиви към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за закрила и развитие на културата.
2. Частична предварителна оценка на въздействието.
3. Справка от Министерството на правосъдието за съответствие с конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и с практиката на Европейския съд по правата на човека.
4. Справка за постъпилите предложения от обществените консултации.



МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:


    (Бойко Борисов)


