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УВАЖАЕМИ ПРОФ. БЕДЖЕВ, 

  

Съгласно чл. 61 от Правилника за организацията и дейността на Общинския 
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация гр. Шумен, 
„Заседанията на на Общинския съвет са публични“. Това правило произтича и от 
ЗМСМА, където в чл. 28 ал. 1 е записано, че „Заседанията на общинския съвет и 
неговите комисии са открити.“ В следващите алинеи е уредена и възможността 
гражданите да присъстват на заседанията като освен това могат да се изказват, да 
отправят питания, становища и предложения.  Тази законова възможност обаче не дава 
достатъчни гаранции за прозрачността на работата на общинския съвет, тъй като в 
залата могат да присъстват ограничен брой граждани. Поради това е редно да се отчете, 
че излъчването на заседанията на живо по общинската „Телевизия Шумен“ е една 
добра възможност за гражданите да бъдат съпричастни с работата и дейността на 
общинския съвет, като по този начин те могат да упражняват и своеобразен контрол 
върху дейността на избраните от тях общински съветници. Всеки един от нас е поел 
ангажименти пред своите избиратели като кандидат за общински съветник, както и 
поема такива по време на мандата си. В този смисъл всички наши избиратели трябва да 
имат достатъчно много на брой и удобни за тях методи, чрез които да наблюдават 
дейността на общинските съветници, както и работата на Общински съвет Шумен като 
върховен орган на местното самоуправление.  

За съжаление обаче обхватът на излъчване на телевизия Шумен е ограничен и 
голяма част от абонатите на кабелни и сателитни оператори на територията на община 



Шумен нямат достъп до общинската телевизия. Освен това ако гражданин на община 
Шумен се интересува от точно определена тема, разисквана на заседание на 
Общинския съвет и не може да присъства в зала или да гледа в реално време по 
телевизията дебатите по тази тема, той е лишен от възможността да направи това по-
късно, в удобно за него време. 

Това е и причината, която налага всички ние да се замислим по въпроса за 
публичността и прозрачността на нашата работа и дейността на Общинския съвет и да 
вземем необходимите възможни мерки. Статистика на НСИ отчита ръст за 2015г. по 
показателя достъп на домакинствата до интернет, като той е отчетен до ниво 59,1 %. 
Всички ние като Общински съвет Шумен  трябва да си даваме сметка, че в това 
отношение изоставаме и предвид интензивността на развитие на информационните 
технологии следва да осигурим и адекватни за времето си мерки за публичност на 
нашата дейност. Ето защо излъчването на нашите заседания онлайн в реално време по 
интернет посредством уеб страницата на община Шумен, както и качването им на запис 
с възможност да бъдат гледани по-късно от гражданите на община Шумен, е мярка, 
която ще бъде не само полезна и удобна за същите, а и се явява задължителна предвид 
времето, в което живеем.  

Поради изложените по-горе мотиви предлагам Общински съвет Шумен да вземе 
следните  

РЕШЕНИЯ: 

1. Приема нова ал. 2 на чл. 61 от Правилника за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 
администрация гр. Шумен с текст: „Пряко предаване на заседанията на 
Общински съвет  се излъчва по интернет“. Досегашния текст на чл. 61 става 
ал. 1 на чл. 61. 

2. Задължава Кмета на община Шумен да обезпечи техническата възможност за 
прякото излъчване на заседанията по интернет чрез сайта на община Шумен 
в срок до 15.06.2016г.  

 

 

ВНОСИТЕЛ: ..................................... 

       /Веселин Пенчев, общински съветник/ 

 

 

 

 



МОТИВИ 

Към предложение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинска администрация гр. Шумен 

Причините, които налагат исканото изменение се изразяват най-вече в 
необходимостта от по-широк достъп на гражданите на община Шумен до дейността на 
Общинския съвет, до вземаните от Общински съвет Шумен решения, провежданите в 
заседателна зала дискусии и разисквания и заеманите позиции и становища по тях, 
както и до работата на отделните групи от общински съветници и до единичните 
такива.  

Целите, които се поставят са засилване на обществения интерес към работата и 
дейността на Общински съвет Шумен, увеличаване възможностите за достъп на 
гражданите до дейността на Общинския съвет, както и подобряване на тяхната 
информираност по отношение на работата и дейността на същия.  

Финансови средства, необходими за прилагане на новата уредба: за 
излъчването на заседанията в реално време ще са необходими 4 статични видеокамери 
и сървър, на който да могат да се съхраняват записите след прикючване на заседанията. 
Общите разходи за това по средни пазарни цени са около 8 000лв. за изброените по-
горе продукти.   

Очаквани резултати от прилагането: осигуряване възможност на по-голям 
брой граждани за пряк и непосредствен достъп до дейността на Общинския съвет; 
осигуряване на възможност за гражданите за преглед на изминали заседания на 
Общинския съвет; по-добра информираност на гражданите на община Шумен за 
взетите от Общински съвет – Шумен решения;  

Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз: Предложения 
проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 
администрация гр. Шумен не е в противоречие с действащото европейско 
законодателство.  

 

ВНОСИТЕЛ: ..................................... 

/Веселин Пенчев, общински съветник/ 

 


