До г-н Румен Попов
Окръжен прокурор
Окръжна Прокуратура – град Пловдив

От Георги Стоянов Кадиев, Народен представител
Адрес за контакт: 1000, София, пл. Народно събрание 2

СИГНАЛ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР,

Обръщам се към Вас с искане да бъде назначена проверка относно
дейността на кмета на Община Пловдив г-н Иван Тотев и областния управител
на Пловдив г-н Здравко Димитров, за да установите дали с бездействието си,
поради неупражняване на достатъчен контрол или чрез неизпълнение на
служебните си задължения са допуснали да бъдат нанесени значителни щети на
българското

културно-историческо

наследство,

с

което

са

накърнили

значително обществения интерес и които се изразяват в унищожаването на
сгради - паметник на културата и нарушаване културно – историческия облик
на град Пловдив.
На 20.08.2016г. изгоряха три тютюневи склада в град Пловдив, сред които
и така наречения склад "Кудоглу", декларирани недвижими културни ценности
с писмо № 395 / 13.02.85 г. на Националния институт за паметниците на
културата и представляващи част от архитектурния комплекс - паметник на
културата, наречен “Тютюневия град”. Чл. 2, ал. 1 от Закона за културното
наследство (ЗКН) определя културните ценности – движими и недвижими, за
част

от

културното

наследство

на

Република

България,

носители

на

историческата ни памет, национална идентичност и с висока научна и културна
стойност. Алинея 2 на същия член 2 от ЗКН гласи: “Културните ценности са
обществено достояние и се ползват със закрила от държавни и общински
органи в интерес на гражданите на Република България.” Чл. 4 от ЗКН
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изрично вменява на министъра на културата, държавните и общинските
органи, да провеждат съвместно политиката по опазването на културното
наследство на страната.
Считам, че трагичният инцидент с опожаряването на тютюневите
складове в Пловдив, се дължи в голяма степен на това, че гореспоменатите
отговорни държавни органи не са предприели никакви действия в изпълнение
на вменените им по закон правомощия, не са действали съгласно определения
по чл. 57, ал. 3 и 4 от ЗКН режим за опазването на гореспоменатите недвижими
културни ценности и с бездействието или мудните си действия са увредили част
от българската културно – историческа памет, накърнили са обществения
интерес и са нарушили културно – историческия облик на града, определен за
столица на културата 2019.
Освен това, съществуват основателни съмнения относно добросъвестното
изпълнение на възложените им функции и задължения отстрана на лицата,
заемащи горепосочените длъжности и следва да бъде проверено защо и с каква
цел (за своя или на другиму облага или да навредят другиму) компетентните
държавни и общински органи последователно са бездействали, след като по
закон на тях е вменено задължението по опазване на паметниците на културата
и съхраняване на културно – историческото ни наследство, както и дали това
тяхно системно бездействие и липса на упражняване на контрол по опазването
им, е довело до унищожаването на тези национални паметници на културата с
висока историческа и културна стойност, като от това са настъпили сериозни
вредни последици не само в материален план, но и за обществото и културно –
историческия облик на Пловдив.
Отправям молба към органите на Окръжна Прокуратура – град Пловдив
да бъде назначена проверка, която да установи дали има допуснати нарушения
на служебните задължения, които съставляват престъпление от областния
управител Здравко Димитров и от кмета на град Пловдив инж. Иван Тотев, в
качеството им на представители на съответните държавни изпълнителни
органи, на които като част от националната система по опазване на културното
наследство, по закон е вменено съвместно да управляват и контролират
дейностите по опазване на културните ни ценности (виж чл.4 и чл.11 от ЗКН) и
които явно не са предприели никакви действия за опазване на горепосоченото
недвижимо културно - историческо имущество.
Намирам за необходимо незабавното отстраняване на лицата Здравко
Димитров – от длъжността областен управител и инж. Иван Тотев – от
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длъжността кмет на град Пловдив, до приключване на назначената проверка по
случая, тъй като считам, че съществуват основателни съмнения, за тяхната
пряка отговорност поради бездействие и неупражняване на контрол, довело до
унищожаване на недвижимо културно имущество с висока културно историческа стойност и поради тази причина има сериозна опасност да пречат,
осуетяват или възпрепятстват действията на проверяващите органи, с цел да
прикрият отговорността си.

Настоявам, след приключване проверката и на евентуалните следствени
действия по случая, ако се намерят достатъчно данни за извършено
престъпление от горепосочените лица, те да бъдат подведени под наказателна
отговорност, а в противен случай – да им бъде потърсена служебна отговорност.

29.08.2016
гр. София

С уважение,
/Георги Кадиев/
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