
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ 
 

ПРЕПИС! 

До…………………….............. 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 

№ 925 
 

от заседание на Общинския съвет, 

проведено на 22.12.2022 г., Прот. № 61 

 

 

ОТНОСНО:  Създаване на Художествена галерия „Николай Павлович” 

(общински културен институт, второстепенен разпоредител с 

бюджет по бюджета на Община Свищов) 

 

 

На основание чл. 17, ал. 1, т. 5, чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8, т. 23 и ал. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 11, ал. 10 и               

чл. 46, ал. 1 от Закона за публичните финанси (ЗПФ), чл. 4, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от 

Закона за закрила и развитие на културата (ЗЗРК), чл. 25, ал. 1, чл. 41, ал. 1 и §1 от 

Допълнителните разпоредби на Закона за културното наследство (ЗКН), чл. 12,    

ал. 1 от Закона за общинската собственост (ЗОС), във връзка с писмо с изх. № 24-

06-3/18.11.2022 г. от Министерство на културата и предложение с Вх. № 

1711/13.12. 2022 г. от д-р Генчо Генчев – Кмет на община Свищов, Общински   

съвет – Свищов, 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Създава Художествена галерия „Николай Павлович” със седалище:                 

гр. Свищов, ул. „Цанко Церковски“ № 2, общински културен институт, 

самостоятелно юридическо лице, второстепенен разпоредител с бюджет, тематичен 

обхват: специализиран, териториален обхват: местен, осъществяващ дейност на 

територията на община Свищов, форма на собственост: общинска. 

2. Определя предмет на дейност на Художествена галерия „Николай 

Павлович“: издирване, изучаване, опазване и представяне на движими културни 

ценности, съобразно тематичния обхват с опознавателна, образователна или 

естетическа цел. 

3. Определя източник на финансиране на Художествена галерия „Николай 

Павлович“ (на сграден фонд, оборудване, персонал и музейна дейност): бюджета на 

Община Свищов с планиран финансов ресурс, необходим за галерията в размер на 

144 515 лв. за 2023 година. 

4. Одобрява 5 /пет/ щатни бройки, които да бъдат заети от специалисти с 

необходимата квалификация, съгласно Класификатора на основните музейни 

длъжности и изискванията за тяхното заемане, както следва: 



4.1. Директор – 1 щ. бр.; 

4.2. Главен уредник – 1 щ. бр.; 

4.3.  Уредник – 1 щ. бр.;  

4.4.  Експерт, координатор на изложби и събития – 1 щ. бр.; 

4.5.  Фондохранител – 1 щ. бр. 

5. Изменя т. I. А от Решение № 449/24.07.2001 г., Прот. № 31 на Общински   

съвет – Свищов, като имот – общинска собственост, актуван с АОС № 712/30.03.  

2001 г., представляващ част от сграда (кино Алеко) – картинна галерия и 

прилежащи помещения с РЗП – 496 кв. м., предоставя безвъзмездно за управление 

на общински културен институт: Художествена галерия „Николай Павлович”.  

6. Възлага на Кмета на община Свищов да предприеме действия по обявяване 

на конкурс за директор на Художествена галерия „Николай Павлович“. 

7. Избира за ВрИД директор на Художествена галерия „Николай Павлович“, 

до провеждането на конкурс, Таня И. Ликова-Ангелова. 

МОТИВИ: След изпълнение на методическите указания за уреждане статута 

на Художествена галерия „Николай Павлович“ в гр. Свищов като общинска 

художествена галерия, с писмо с изх. № 24-06-3/18.11.2022 г. (рег. индекс № 04-00-

406/21.11.2022 г. при Община Свищов) от Министерство на културата е съгласуван 

проектът на настоящото решение за създаване на Художествена галерия „Николай 

Павлович“ в гр. Свищов като общинска художествена галерия. 

Художествена галерия „Николай Павлович“ в гр. Свищов е създадена през  

1967 г., като художествена сбирка към Градския музей, а от 1988 г. съществува 

като звено в структурата на Община Свищов. Наречена е на именития художник – 

живописец Николай Павлович, който е роден в Свищов.  

Понастоящем Галерията съхранява над 5000 експонати от стотици автори. 

Значима част от тях са колекциите от творби на Александър Божинов – 

основоположник на българската карикатура, Цветан Радославов – български творец 

и автор на текста на българския химн, Николай Павлович, Рудолф Фиала, Бинка 

Златарева, Асен Василев, Владимир Димитров – Майстора, Никола Михайлов, 

Никола Танев и други. Посетителите на Галерията могат да видят графики, 

иконопис, живопис с различни техники, приложно изкуство и малка пластика от 

постоянната експозиция или от временни и гостуващи изложби. 

Основната дейност на Художествена галерия „Николай Павлович“ по опазване 

и разпространение на културни ценности я определя като активен участник в 

социалния живот на град Свищов, като често пъти е домакин на редица събития от 

културния календар на Община Свищов, в т. ч. традиционни изложби на творци от   

гр. Свищов и страната, литературни четения, чествания, конкурси, камерни 

концерти, награждавания, творчески работилници за деца и др. 

Във връзка с горепосоченото и с оглед същностния профил на Художествена 

галерия „Николай Павлович” – град Свищов, за уреждане статута на Галерията 

като общинска художествена галерия е необходимо при наличие на 

предпоставките, нормирани с чл. 25 от Закона за културното наследство и на 

основание чл. 8, ал. 1 от Закона за закрила и развитие на културата, с решение на 

Общински съвет – Свищов, съгласувано с министъра на културата, да се създаде 

общинска художествена галерия със статут на музей (съгласно §1 от 

Допълнителните разпоредби на Закона за културното наследство), като юридическо 



лице на бюджетна издръжка, второстепенен разпоредител с бюджет (чл. 41, ал. 1 от 

ЗКН) със следните характеристики: 

 Тематичен обхват – специализирана; 

 Териториален обхват – местна, осъществяваща дейност на територията на 

община Свищов; 

 Форма на собственост – общинска, с адрес: гр. Свищов, ул. „Цанко 

Церковски“ № 2; 

 Юридическо лице на бюджетна издръжка, второстепенен разпоредител с 

бюджет към Община Свищов; 

 5 щатни бройки за специалисти, отговарящи на изискванията на 

Класификатора на основните музейни длъжности и изискванията за тяхното 

заемане (директор; главен уредник; уредник; експерт, координатор изложби и 

събития; фондохранител); 

 Бюджет на стойност 144 515 лв., необходим за галерията.  

За целите на основната ѝ дейност, след създаването на общинската 

Художествена галерия „Николай Павлович” – град Свищов като второстепенен 

разпоредител с бюджет по бюджета на Община Свищов, следва да ѝ се предостави 

безвъзмездно за управление частта от сграда (кино Алеко) – картинна галерия и 

прилежащи помещения с РЗП – 496 кв. м., актувана с АОС № 712/30.03.2001 г., в 

която и към момента се помещава Художествена галерия „Николай Павлович” като 

звено в структурата на Община Свищов. 

Обособяването на Галерията като самостоятелно юридическо лице ще 

разшири възможностите ѝ за развитие като самостоятелна културна институция и 

ще създаде допълнителни предпоставки и възможности за подобряване както на 

материалната база, така и на качеството на предлагания културен продукт. 

 

В заседанието участват 29 общински съветници. 

Гласували “За” – 29, “Против” – няма и “Въздържали се” – няма. 

        

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: …/п/ … 

                                         /д-р Кристиян Кирилов/ 

 

Вярно при ОбС: ………………… 

                             /Л. Миронова/ 
 

 


