
 

ДО  
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
ШУМЕН 

 

 

Д О К Л А Д Н А    ЗА П И С К А 

 

от Наталия Стефанова – Общински съветник ПП „НФСБ“  

 

ОТНОСНО: Допълнение на Правилник за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 
администрация град Шумен. 
 

Уважаеми Господин Председател на Общински съвет, 
 Уважаеми дами и господа Общински съветници, 
 
 Песента "Мила Родино" е обявена за национален химн на България на 8 
септември 1964г. Основа на музиката и текста е песента „Горда Стара планина“, 
написана от Цветан Радославов през1885г. Той я композира по пътя към 
бойното поле по време на Сръбско-българската война. Текстът е променян 
многократно, като за последен път през 1990 г. След приемането на първата 
демократична Конституция на страната ни, "Мила Родино" е отново утвърдена 
като национален химн на Република България.  
 Общинският съвет като орган на местното самоуправление в дадена 
Община, ролята на която е, да гарантира благосъстоянието на жителите в 
даденото населено място.  По силата на своя характер, състав и компетентност 
общинския съвет приема решения, утвърждава правилници, наредби и 
инструкции. Всички ние,  положихме клетва, като общински съветници и се 
заклехме в името на Република България, да спазваме Конституцията и законите 
на страната ни и във всичките си действия да се ръководим от интересите на 
гражданите на Община Шумен. Ето защо считам, че заседанията на Общински 
съвет трябва да започват с изслушване на химна на Република България като 
даваме пример  за преклонение пред символите на страната ни. 
 Затова предлагам на Вашето внимание допълнение на Правилник за 
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинска администрация град Шумен. Допълнението 
които предлагам е следното:  
 

• Всяко заседание на Общински съвет започва с изслушване на химна 
на Република България. 

  
Предвид изложеното ПРЕДЛАГАМ Общинския съвет да приеме следното  

 



 

     РЕШЕНИЕ: 
 
Приема допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общинския 
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация 
град Шумен следното съдържание: 
 

§ 1. Създава се допълнение към чл. 67 в глава ЗАСЕДАНИЯ НА 
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ като допълнението е със следния текст:       

            Всяко заседание започва с изслушване на химна на Република 
България. 
 
    
 Мотиви към проекта за допълнение на Правилник за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинска администрация град Шумен. 

Причините налагащи приемането на предлагания проект са следните: 
1. Националният химн „Мила Родино“ е музикално произведение, 
символизиращо нашата българската нация. Текста и мелодията служи за 
изразяване на любов към България. Заседанията на Общински съвет се 
провеждат един път в месеца, и като отговорна институция сме длъжни да    
изразим уважение към нацията ни  и съгражданите си.  
2. Несъвършенства и пропуски в действащия правилник. 
 
Целите, които се поставят с приемането на предлагания проект са 
следните: 
1. Подобряване на действащия правилник. 
 
 
Очаквани резултати от прилагането : 
1. Чрез преклонението пред символите на страната ни, ние даваме пример 
на родолюбие пред обществото ни.  

         2. Възпитанието се извършва не само от родителите и учителите, ами и от               
политическото ръководство на Общината и на държавата ни.  

 
 
 

Финансови  средства за прилагането не са необходими. 
 
 
 
С уважение: 
15.11.2017год     Вносител: 


