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Вх.№ ……... 

 

ДО  

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

от  инж. БЕЛГИН ФИКРИ ШУКРИ - Кмет на Община Исперих 

 

Относно: Приемане на Правилник за устройството и дейността на Исторически 

музей- Исперих. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

Исторически музей Исперих представя за приемане от Общински съвет на Община 

Исперих Правилник за устройството  и дейността на Исторически музей- Исперих. 

Правилникът е разработен на основание Закона за културното наследство, след което 

е изпратен на Министерството на културата за съгласуване и е получил Вх. № 45-00-

255/07.04.2021г.  

Министерството на културата съгласува представения от ИМ правилник с писмо с 

Изх. № 45-00-255 от 01.05.2021г. 

В периода 18.06.2021г до 19.07.2021г. правилникът бе публикуван за обществено 

обсъждане, заедно с мотивите за приемането му, съгласно разпоредбата на чл.28, ал.3 ЗНА. 

По същество е спазена изцяло процедурата по издаването на нормативен административния 

акт, тъй като са изпълнени изискванията както на чл.75 и сл. АПК, така и на чл.26, ал.2 и 

чл.28 ЗНА. 

На основание чл. 17.ал. 2, т. 4, от Закона за културното наследство, е необходимо 

Правилникът за устройството и дейността на Исторически музей- Исперих да бъде приет от 

Общинския съвет на Община Исперих.  

 

Предлагам Общинският съвет на община Исперих да приеме следното  

 

РЕШЕНИЕ  

1. На основание: чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.8 от ЗНА, във връзка с чл.76, 

ал.3 и чл.77 от АПК, при спазване изискванията на чл.26 ал.3 и ал.4 от ЗНА, чл. 17.ал. 2, т. 4, 

от Закона за културното наследство Общински съвет при Община Исперих приема 

Правилник за устройството и дейността на Исторически музей - Исперих, съгласуван с 

Министерството на културата.  

 

2. Настоящото решение е прието на заседание на общински съвет Исперих, проведено 

на ....... ,  Протокол № ... ..., т ...... от дневния ред по доклад № ...... / ...... при кворум от ............. 

общински съветника и след проведено съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация поименно гласуване - с гласа „за”, ..... „против” и 

„въздържали се” ........, и е подпечатано с официалния печат на общински съвет.  

 

 

ВНОСИТЕЛ: 

 

ИНЖ. БЕЛГИН ФИКРИ ШУКРИ  

Кмет на Община Исперих 
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О Б Щ И Н А  И С П Е Р И Х                                      

ДО 

Г-Н БЕЛГИН ФИКРИ ШУКРИ  

КМЕТ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ 

 

СТАНОВИЩЕ 

От Гюлнур Мехмед – Юрисконсулт 

 

Относно: Приемане на Правилник за устройството и дейността на Исторически 

музей- Исперих. 

 

Съгласно: 

Чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА  Общинският съвет  решава и други въпроси от 

местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи, 

включително за обявяване на определен ден за празничен и неприсъствен на територията на 

общината, района, кметството или населеното място по предложение на кмета на общината 

след съгласуване с областния управител. 

В изпълнение на правомощията си по ал. 1 Общинският съвет приема правилници, 

наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения.   

 Чл.8 от ЗНА Всеки общински съвет може да издава наредби, с които да урежда 

съобразно нормативните актове от по-висока степен неуредени от тях обществени 

отношения с местно значение. 

 Чл. 76, ал.3 и чл.77 от  АПК Общинските съвети издават нормативни актове, с които 

уреждат съобразно нормативните актове от по-висока степен обществени отношения с 

местно значение. 

 Компетентният орган издава нормативния административен акт, след като обсъди 

проекта заедно с представените становища, предложения и възражения. 

 Чл.26 ал.3 и ал.4 от ЗНА Преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване 

или приемане от компетентния орган съставителят на проекта го публикува  на интернет 

страницата на съответната институция заедно с мотивите, съответно доклада, и 

предварителната оценка на въздействието по чл. 20. Когато съставителят на проекта е орган 

на изпълнителната власт, публикуването се извършва на Портала за обществени 

консултации, а когато е орган на местното самоуправление - на интернет страницата на 

съответната община и/или общински съвет. 

 Срокът за предложения и становища по проектите, публикувани за обществени 

консултации по ал. 3, е не по-кратък от 30 дни. При изключителни случаи и изрично 

посочване на причините в мотивите, съответно в доклада, съставителят на проекта може да 

определи друг срок, но не по-кратък от 14 дни. 

 Чл. 17.ал. 2, т. 4, от Закона за културното наследство  Общинските съвети приемат 

правилници за устройството и дейността на общинските музеи, след съгласуване с 

министъра на културата. 

 Докладната е  изготвена от лице, което има право да внася докладни за разглеждане на 

заседания на Общински съвет. 

Предвид изискванията на ЗМСМА докладна е законосъобразна, проекта на решение 

отговаря на изискванията на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

Изготвил: 

Гюлнур Мехмед 

Юрисконсулт 
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