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ПРАВИЛНИК 
ЗА УСТРОЙСТВОТО И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ ПО КУЛТУРА КЪМ ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ 
 

 
 
 
 Чл.1 Общинският съвет по култура е обществен орган за 
осъществяване и подпомогане на държавната политика в областта на 
културата на територията на Община Септември. 
 Чл.2 Общински съвет по култура: 
  2.1 Разработва стратегии и програми за културната 
политика на Община Септември. 
  2.2 Осъществява, координира и контролира съвместно с 
държавните органи и неправителствените организации политиката на 
правителството по отношение на културните институции, културно-
историческото наследство и културната интеграция на малцинствените 
общности в Община Септември. 
  2.3 Изготвя предложения за промени в нормативните 
актове, свързани с дейността на културните институции в Община 
Септември. 
  2.4 Осъществява връзки с местни, регионални, национални 
и международни структури и организации по проблемите на културните 
институции, културно-историческото наследство и културната интеграция 
на малцинствените общности в Община Септември. 
 Чл.3/1/ Общинският съвет по култура се състои от Председател, 
Зам. Председател и Секретар. 
 Членове на Общинския съвет по култура са: 

• Представители на Общинска администрация към Община 
Септември 

• Представител на постоянната комисия 
“Наука,образование, култура и вероизповедания” към 
Общински съвет гр.Септември 

• Представител на Общински Младежки дом 
гр.Септември 

• Представител на отдел “ОСКЗЗОКВ” 
• Представител на читалище “Хр.Смирненски” с.Ветрен 
• Представител на читалище “Пробуда” гр.Септември 
• Представител на Археологически музей гр.Септември 
• Представител на читалище “Възраждане” с.Карабунар 
• Представител на читалище “Отец Паисий” 

гр.Септември. 
• Културни дейци на Общината 

/2/ В работата на Общинския съвет по култура членовете 
имат еднакви права и задължения. 
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/3/ Общинският съвет по култура остава открит като статут и 
членство. 

  

 

 

 

 

Чл.4 Решенията по предложенията на Общинския съвет по 
култура се подписват от Председателя или Зам. Председателя на 
Общински съвет по култура. 
 Чл.5/1/ Председателят свиква Общинския съвет по култура най-
малко на три месеца. 
  /2/ При отсъствие на Председателя, Общинския съвет по 
култура може да се свика от Зам.Председателя или Секретаря. 
  /3/ Общинският съвет по култура може да се свика и по 
предложение на 1/4 от членовете му. 
 Чл.6 Подготовката за заседанията се извършва от Секретаря на 
Общинския съвет по култура, който : 

1. Подготвя дневния ред. 
2. Води на отчет взетите на заседанията решения и 

координира и контролира изпълнението им. 
3. По нареждане на Председателя на Общинския съвет по 

култура се провеждат консултанции с различни 
ведомства и неправителствени организации, както и 
други дейности, свързани с изпълнението на задачите 
на Общинския съвет по култура. 

Чл.7 Общинският съвет по култура може да създава работни групи 
и други помощни звена. 

Чл.8 Общинският съвет по култура координира своята дейност с 
Областния съвет по култура, а по някои специфични проблеми и с 
Министерството на културата.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


