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Проект! 
 

 
 

З  А  К  О  Н 
 

за изменение и допълнение на Закона за закрила и развитие на културата 
 

  (Обн., ДВ, бр. 50 от 1999 г., изм., бр. 1 от 2000 г., попр., бр. 34 от 2001 г., изм., бр. 
75 от 2002 г.,  бр. 55 от 2004 г., бр. 28 от 1.04.2005 г., доп., бр. от 2005 г., изм. и доп., бр. 
93 от 2005 г., изм., бр. 99 и бр. 103 от 2005 г., бр. 21 и бр. 41 от  2006 г., изм. и доп., бр. 
106 от 2006 г., изм., бр. 84 от 2007 г., бр. 19 от 2009 г.,  доп., бр. 42 от 2009 г., изм., бр. 
74 от 2009 г., в  доп., бр. 13 от 2010 г., изм., бр. 50 и бр. 97 от 2010 г., бр. 25 от 2011 г.,  
доп., бр. 54 от 2011 г.) 

 
 

§ 1.  В чл. 8, ал. 5 се изменя така: 

„(5) Правоотношенията на директорите на общински културни институти с кмета на 

общината възникват въз основа на конкурс съгласно Кодекса на труда за срок от 5 години. 

Условията на конкурса се съгласуват с Министерството на културата.” 

 

§ 2. В Закона за допълнение на Закона за закрила и развитие на културата (ДВ, бр. 13 

от 2010 г.)  в Преходните разпоредби се създава § 4: 

„§ 4. Заварените към влизането в сила на този закон трудови правоотношения за 

неопределено време на директорите на общински културни институти, включително тези, 

възникнали въз основа на конкурс съгласно Кодекса на труда, се запазват до обявяването на 

конкурс за съответната длъжност при условията и по реда на този закон и Кодекса на труда, 

но не повече от 6 месеца от влизането в сила на този закон.” 

 

 

      Народни представители: 

 

София,……….2012 г. 

 



М  О  Т  И  В  И 

 

към проекта на Закон за изменение и допълнение  
на Закона за закрила и развитие на културата 

 
 
 

С предложените със законопроекта изменения на Закона за закрила и 

развитие на културата се цели въвеждането на мандати за директорите на 

общинските културни институти. Това е в съзвучие с демократичните практики 

и установените правила за държавните културни институти. Чрез този 

механизъм ще се гарантира по-прозрачното и добро управление на тези 

структури и регулярното подновяване и оптимизиране на техните програми за 

работа. 

 

 

       Народни представители: 

 

София, ……..2012 г. 


