ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ
ОТ
КИЧКА ПЕТКОВА - КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН
Относно: Създаване на специализиран общински културен институт – къща –
музей „Пейо К. Яворов”, гр.Чирпан, като самостоятелно юридически лице
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.
Към настоящия момент къщата е част от структурата на Исторически музей –
Чирпан под наименованието музейна експозиция – къща „Пейо К. Яворов”. Желанието
на родствениците на Яворов и на обществеността, както и с цел по – ефективно
функциониране на културните институции в община Чирпан, са мотивите
ръководството на Община Чирпан да пристъпи към действия за обособяването на къща
– музей „Пейо К. Яворов”, гр.Чирпан, като самостоятелно юридическо лице.
Предвид изложеното по-горе предлагам на Общински съвет - Чирпан да приеме
следното
РЕШЕНИЕ
На основание чл.21, ал.1, т.2, т.6, т.8 и т.23 и ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.1 от ЗЗРК и във връзка с чл.25,
чл.26, ал.2, чл.28, ал.1, чл.41, ал.1 от ЗКН и чл.123 от Кодекса на труда, Общински
съвет – Чирпан
РЕШИ :
1. В т.3 от решение № 159 / 25.10.2012 г. на Общински съвет – Чирпан текстът
„Музейна експозиция – къща „П.К.Яворов”” се заличава.
2. 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.

3. 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. Музеят
е специализиран по тематичен обхват.
4. Средствата за издръжка на къща – музей „Пейо К. Яворов” – гр.Чирпан,
включващи издръжка за сграден фонд, персонал и средства за дейности по
издирване, изучаване, опазване и представяне на движими културни ценности са
за сметка на общинския бюджет и се залагат в бюджета на Община Чирпан за
съответната година.
5. Одобрява 3 1/4 / три и една четвърт / щатни бройки за музея, които да бъдат
заети от специалисти с необходимата квалификация. Упълномощава Кмета на
Община Чирпан да утвърди щатно разписание на къща – музей „Пейо К.
Яворов” – гр.Чирпан.
6. Възлага на Кмета на Община Чирпан да подготви условията на конкурс за избор
на директор на къща – музей „Пейо К. Яворов” – гр.Чирпан съгласно
разпоредбите на чл.28, ал.5 и ал.6 от ЗКН, в двумесечен срок от приемане на
настоящото решение.
7. Дава съгласие къща – музей „Пейо К. Яворов” – гр.Чирпан да извършва
допълнителни дейности, включително и стопански, когато те са свързани с
основните му дейности, като получените средства остават в музея съгласно чл.4,
ал.2, т.2 от ЗЗРК.
8. Възлага изпълнението на настоящото решение на Кмета на Община Чирпан
съобразно правомощията му.
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КИЧКА ПЕТКОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН
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