На основание чл.28, ал.2 от Закона за нормативните актове Ви предоставяме следните:
Мотиви за приемане „П Р А В И Л Н И К ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИ ФОНД
„КУЛТУРА”
КЪМ ОБЩИНА НЕСЕБЪР”
І. Причини:
Съгласно стратегическите насоки на изработения ПОУ на „Старинен град Несебър“ се
предвижда създаването на Общински фонд „Култура“ като основната му задача е да провежда
политика допринасяща за опазването на културните ценности като акумулира, управлява и
разходва финансови средства и активи, осигурени от различни източници на дейност,
формирани на местно ниво.Той ще подпомага развитието на ценността в съвкупност, като
местен и национален приоритет, като световна дестинация за културен туризъм.
ІІ. Целите, които се поставят:
Изпълнението на поставените задачи ще допринесе за изграждането на устойчива връзка на
културно ниво между местното население, общинските и държавните институции.
ІІІ.Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата уредба :
Няма
ІV.Очаквани резултати от прилагането:
Осигуряване на средства за опазване и реставрация на културните ценности, подпомагането на
културни прояви и мероприятия в Старинен град Несебър, както и на територията на цялата
община.
V.Анализ за съответствието с правото на европейския съюз:
Предлаганият проект на П Р А В И Л Н И К ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИ ФОНД
„КУЛТУРА”
КЪМ ОБЩИНА НЕСЕБЪР е подзаконов нормативен акт в съответствие със Закона за закрила
и развитие на културата, Наредба №Н-00-0005/2010г. за условията и реда за възпроизвеждане
на културни ценности в копия, реплики и предмети с търговско предназначение, изд. във вр.със
Закона за културното наследство и Закона за нормативните актове.
Цитираните нормативни актове кореспондират с правото на Европейския съюз, предопределено
от разпоредбите на Европейската харта за местно самоуправление и директивите на
Европейската общност, свързани с тази материя.
VІ.Правно основание:
Чл.36 от Закона за закрила и развитие на културата и чл.22, ал.3 от Наредба №Н-00-0005/2010г.
за условията и реда за възпроизвеждане на културни ценности в копия, реплики и предмети с
търговско предназначение.

