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М О Т И В И 

към проекта на нов Правилник за устройството и дейността на Исторически 

музей-гр. Исперих 

На основание чл. 26 от Закона за нормативните актове във връзка с чл. 77 от 

АПК  на заинтересованите лица се предоставя 30 – дневен срок от датата на 

публикуване за предложения и становища по проекта. Последните могат да бъдат 

депозирани в деловодството на Община Исперих, находящо се в гр. Исперих, ул. „Васил 

Лавски” № 70 или изпращани на email:  isperih@isperih.bg, както и в Исторически музей-

гр. Исперих, ул. „Цар Освободител“ №6. 

18.06.2021г. 

На основание чл.28, ал. 2 от Закона за нормативните актове Ви предоставяме 

следните: 

МОТИВИ за приемане  на нов Правилник за устройството и дейността на 

Исторически музей-гр. Исперих. 

Действащият в момента правилник е юридически остарял и не отговаря на 

непрекъснато променящите се изисквания на съвременната нормативна база за управление и 

функциониране на музейните структури, и не представя реалното състояние на структурата 

на музея.  

1.Причини, които налагат приемането на Правилник за устройството и 

дейността на Исторически музей-гр. Исперих  

Музеят е културна и научна организация, която участва в осъществяването на 

държавната политика по опазване на културните ценности и музейното дело на територията 

на община Исперих. Актуализирането на правилника, съобразно промените в Закона за 

културното наследство и промените в наредбите, касаещи дейността на музеите е 

правомерна и неотложна необходимост за работата и дейността на Исторически музей 

Исперих, гр. Исперих. 

Съгласно чл. 29, ал. 1, т. 3 от Закона за културното наследство, устройството и 

дейността на музеите се определят с правилници, приети от общинския съвет - за регионални 

и общински музеи и музеи със смесено участие. В ал. 2 на същия член е посочено, че 

правилниците се издават след съгласуване с министъра на културата или оправомощен от 

него заместник-министър. 

Представения проект на Правилник за устройството и дейността на Исторически 

музей – Исперих, град Исперих, е съгласуван от оправомощен заместник-министър на 

културата на 29.04.2021 г. 

   

            2.Цели, които се поставят: 

 Привеждане на текстовете на Правилника за устройството и дейността на 

Исторически музей – Исперих в съответствие с разпоредбите на Закона за културното 

наследство и действащата нормативна уредба. Разширяване дейността на музея по 
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отношение на неговите функции, а така също в издателската и научно-изследователската 

област.           

 3. Финансови и други средства, необходими за прилагане на Правилник за 

устройството и дейността на Исторически музей-гр. Исперих  

Към настоящия момент не е необходимо допълнително разходване на бюджетни 

средства. 

 

          4. Очаквани резултати: 

           Очакваните резултати от прилагането на правилника са законосъобразна дейност, 

подчинена на нормативната база, действаща в областта ва опазването и закрилата на 

културното наследство  на Република България. 

  

          5.Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз: 

Предлаганият проект на Правилник за устройството и дейността на Исторически музей –

Исперих, гр. Исперих не противоречи на норми от по-висока степен и на европейското 

законодателство, тъй като съгласуваният с Министерството на културата Правилник е в 

съответствие с разпоредбите и директивите на Европейската общност, свързани с тази 

област. 
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