ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ
ОТ
КИЧКА ПЕТКОВА - КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН
Относно: Отмяна на решение № 191 / 22.12.2016 г. на Общински
съвет - Чирпан
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТНИЦИ,
Съгласно чл.8, ал.1 и ал.2 от Закона за закрила и развитие на
културата / ЗЗРК / общинските културни институти са юридически лица с
бюджет, които се създават, преобразуват и закриват с решение на
общинския съвет, съгласувано с министъра на културата, и се финансират
от общинския бюджет.
Съгласно чл.28, ал.1 от Закона за културното наследство / ЗКН /
общинските музеи са културни и научни институти, които се създават,
управляват, финансират, преобразуват и закриват при условията и по реда
на този закон и на Закона за закрила и развитие на културата, а съгласно
чл.41, ал.1 от ЗКН общинските музеи са юридически лица на бюджетна
издръжка, второстепенни разпоредители с бюджет.
С решение № 191 / 22.12.2016 г. на Общински съвет – Чирпан бе
създаден общински културен институт къща музей „Пейо К. Яворов” –
гр.Чирпан – самостоятелно юридическо лице, второстепенен разпоредител
с бюджет, като бе отделен от структурата на Исторически музей – Чирпан.
На практика обаче до реално отделяне на музея не се стигна с оглед
множеството нередности в документацията му, установени при проверки.
С протокол от 23.05.2018 г. на комисия, назначена със заповед на Кмета на
Община Чирпан, в която участват и уредници от РИМ – Стара Загора и
Хасково, са констатирани редица нередности и са отправени препоръки за
отстраняването им.
Тъй като срокът за отстраняване на нередностите, препоръчан от
комисията, е шест месеца считам, че е необходимо да бъде отменено
решението, с което къща музей „Пейо К. Яворов” – гр.Чирпан трябваше да
бъде отделена като самостоятелно юридическо лице, второстепенен
разпоредител с бюджет. Още повече, че, когато са определяни
второстепенните разпоредители за 2018 г. съгласно решение № 352 /

25.01.2018 г. на Общински съвет – Чирпан къща музей „Пейо К. Яворов” –
гр.Чирпан не е посочена като такъв.
Предвид изложеното по-горе предлагам на Общински съвет Чирпан да приеме следното
РЕШЕНИЕ
На основание чл.21, ал.1, т.24 и ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.1 от Закона за закрила
и развитие на културата и във връзка чл.28, ал.1 от Закона за културното
наследство Общински съвет – Чирпан
РЕШИ :
1. Отменя свое решение № 191 / 22.12.2016 г.

ВНОСИТЕЛ : …………………………
КИЧКА ПЕТКОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН

Съгласувал:……………………………
Иванка Петрова
Главен юрисконсулт

