
  

 

 

До  

Общински съвет - Чирпан                              

 

 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ 

 

от Ивайло Иванов Крачолов – Кмет на Община Чирпан 

 

 

 

Относно: Допълнение на Решение №191 / 22.12.2016 г. на Общински съвет – Чирпан.  

  

 

 

Г-н Председател,  

 

г-жи и г-да Общински съветници, 

 

 

 

С Решение №191 / 22.12.2016 г. на Общински съвет – Чирпан създава 

общински културен институт къща музей „Пейо К. Яворов” – гр.Чирпан – 

самостоятелно юридическо лице, второстепенен разпоредител с бюджет, със 

седалище и адрес: гр.Чирпан, община Чирпан, област Стара Загора, ул. „Крачолови” 

№ 26. С решението се определя по териториален обхват музея като местен, развиващ 

дейността си на територията на Община Чирпан, включващ: къща музей „Пейо К. 

Яворов”, експозиционна зала, културно – информационен център, открита сцена. 

В последствие Община Чирпан придоби в собственост Художествена 

галерия „Никола Манев”, представляваща поземлен имот с идентификатор 

81414.502.3747, адрес: гр. Чирпан, ул. „Тане Пеев” №7, площ 885 кв.м., трайно 

предназначение на територията „Урбанизирана”, начин на трайно ползване „Ниско 

застрояване /до 10 м/”, номер по предходен план: 3746, 3747, квартал: 60, парцел 

XXV, заедно с построената в имота сграда за култура и изкуство. 

Предлагам този културен обект да бъде включен в обхвата на културния 

институт, както и в териториалния му обхват, като Общинският съвет приеме 

следното 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 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 с чл.25, чл.26, ал.2, чл.28, ал.1, чл.41, ал.1 от 

Закона за културното наследство, Общински съвет – Чирпан допълва Решение №191 

/ 22.12.2016 г., както следва: 



  

1. В точка 2 на решението след думите „ул. „Крачолови” №26”, се поставя 

запетая и се добавят думите: „който включва и Художествена галерия „Никола 

Манев”, гр. Чирпан, ул. „Тане Пеев” №7”. 

2. В точка 3 на решението след думите „открита сцена” се добавят 

думите: „и Художествена галерия „Никола Манев”, гр. Чирпан, ул. „Тане Пеев” №7”. 

 

 

 

 

 

 

Вносител: ………………. 

ИВАЙЛО КРАЧОЛОВ 

Кмет на Община Чирпан 

 

 

 

 

 

 

Съгласувал: …………… 

Димитър Славов   

Юрисконсулт 

 


