
РЕШЕНИЕ № 39 
31.03.2022 год. 

 
Създаване на филиал “Център за съвременно изкуство Кристо и Жан-Клод” към 

музей “Дом на хумора и сатирата” - Габрово 
 
 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 28, ал. 1 и ал. 2 от Закона за 
културното наследство, и чл. 8, ал. 1 от Закона за закрила и развитие на културата, 
Общински съвет – Габрово РЕШИ: 

 
 І. Отменя свое Решение № 254 от 28 октомври 2021 г. 
 ІІ. Одобрява Проект на Решение на Общински съвет – Габрово, което да се 
съгласува с Министъра на културата, със следния текст: 
 1. Създава филиал “Център за съвременно изкуство “Кристо и Жан-Клод” към 
Музей “Дом на хумора и сатирата” – Габрово. 
 2. Предоставя на филиала “Център за съвременно изкуство “Кристо и Жан-
Клод” за опазване и представяне 50 броя подписани отпечатъка на постери на проекти 
на Кристо и Жан-Клод, съгласно условията на Споразумение между Община Габрово 
и Стефан, Анани и Христо Явашеви от 25.06.2013 г. 

 3. Филиалът административно да се помещава в сградата на Музей “Дом на 
хумора и сатирата” - Габрово на адрес: 5300, гр. Габрово, ул. „Брянска“ № 68. 

 4. Филиалът е тематичен обхват „специализиран“, с териториален обхват 
„местен“ и да осъществява дейността си на територията на община Габрово. 

 5. Филиалът да се финансира чрез бюджета на Музей “Дом на хумора и 
сатирата”. 

 6. Филиалът да е част от структурата на Музей „Дом на хумора и сатирата“ – 
структурно звено „Филиал „Център за съвременно изкуство Кристо и Жан-Клод”, с 1 
бр. длъжност „Уредник“. 

 ІІІ. Проектът за решение за създаване на филиал “Център за съвременно 
изкуство “Кристо и Жан-Клод” към Музей “Дом на хумора и сатирата” Габрово да се 
изпрати за съгласуване от Министъра на културата. 

 ІV. Предлага на Министъра на културата, на основание чл. 28, ал. 2 от Закона за 
културното наследство и чл. 8, ал. 1 от Закона за закрила и развитие на културата, да 
съгласува предложението за създаване на филиал “Център за съвременно изкуство 
“Кристо и Жан-Клод” към Музей “Дом на хумора и сатирата” - Габрово. 
 
 
 
 
 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:                  /п/ 
           /инж. К. Кунев/ 
 
      ПРОТОКОЛИСТ:          /п/ 
         /Р. Русева/ 
 
 


