ПРАВИЛНИК
за достъп и отразяване на заседанията на Общинския
съвет на община Мездра и на неговите постоянни и
временни комисии от представители на средствата за
масова комуникация
Чл.1 Този правилник регламентира достъпа и отразяването на
заседанията на Общинския съвет на община Мездра и на неговите постоянни
комисии от представители на средствата за масова комуникация /СМК/
Чл.2 /1/ Достъпът и информационното отразяване на откритите заседания на
Общинския съвет и на неговите комисии от представителите на СМК са свободни и
не подлежат на предварителна акредитация, нито на каквито и да било
ограничения извън предвидените в нормативен акт.
/2/ Осъществяването на правото на информация не може да бъде насочено
срещу правата и доброто име на гражданите, както и срещу националната
сигурност, обществения ред ,народното здраве и морала.
Чл.3
Представителите на СМК удостоверяват това свое качество със
служебни карти, подписани от ръководителя на съответната медия.
Чл.4 /1/ Директно излъчване в ефир и разпространение по кабел на
откритите заседания на Общинския съвет и неговите комисии могат да се
осъществят от всички електронни медии без ограничения.
/2/ Техническата подготовка за това се съгласува предварително с
Председателя на ОбС за всяко конкретно излъчване, съответно – разпространение ,
в тридневен срок преди заседанието.
/3/
Разходите за излъчването или разпространението се поемат от
съответната медиа.
/4/ Никоя медиа не може да получи изключително право на информационно
отразяване на заседанията на ОбС и неговите комисии.
Чл.5 При осъществяването на своята дейност по информационна отразяване
на ОбС и неговите комисии, представителите на СМК следва да спазват реда,
установен с Правилника за дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието
му с общинската администрация.
Чл.6 Дейността на СМК се осъществява така, че да не пречи на нормалното
провеждане на заседанията на ОбС и неговите комисии.
Чл.7 Председателят на ОбС съдейства за осъществяване на дейността на
представителите на СМК, включително определя местата за тях в заседателната
зала.
Чл.8 Представителите на СМК могат да получават копия от материалите за
откритите заседания на ОбС и неговите комисии, както и техните решения, след
заплащане стойността им , съгласно Наредба за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услуги.
Чл.9 Нищо в този правилник не може да се тълкува като отнасящо се до
съдържателните критерии на предаванията на СМК.

Настоящият Правилник е приет на основание чл.21, ал.2, във вр. С ал.1, т.23
от ЗМСМА с Решение № ... протокол / ........ от .............2008 година. На Общински
съвет – Мездра и влиза в сила от деня на приемането му.

Протокол № 1
Днес 09.01.2008 г. от 17.00 часа в кабинета на Председатлството на ОбС –
Мездра се проведа заседание на Временна комисия за подготовка на реда и
правилата за отразяване на заседанията на Общински съвет – Мездра и неговите
комисии.
Присъстваха: Стефан Красимиров, Яна Венелинова, Цветан Йолашки и Славей
Младенов.
Отсъства: Ангел Ангелов
Присъстваха още:инж.Георги Валентинов – предсадател на ОбС – Мездра и
Румяна Дамянова – ст.експерт в ОбА.
Стефан Красимиров – председател на временна комисия откри заседанието и
предложи проект на Правилник за достъп и отразяване на заседанията на
Общинския съвет и неговите комисии за обсъждане.

След станалите дебати комисията реши:
Приема проекта на Правилник за достъп и отразяване на заседанията на ОбС
– Мездра и неговите комисии на първо четене. На 14.01.2008 г. от 16.00 часа да се
проведе второ заседание на ВК.

Председател ВК:
/Ст.Красимиров/

Протоколчик:
/Р.Дамянова/

ПРАВИЛНИК
за достъп и отразяване на заседанията на Общинския
съвет на община Мездра и на неговите постоянни и
временни комисии от представители на средствата за
масова комуникация
Чл.1 Този правилник регламентира достъпа и отразяването на
заседанията на Общинския съвет на община Мездра и на неговите постоянни
комисии от представители на средствата за масова комуникация /СМК/
Чл.2 /1/ Достъпът и информационното отразяване на откритите заседания на
Общинския съвет и на неговите комисии от представителите на СМК са свободни и
не подлежат на предварителна акредитация, нито на каквито и да било
ограничения извън предвидените в нормативен акт.
/2/ Осъществяването на правото на информация не може да бъде насочено
срещу правата и доброто име на гражданите, както и срещу националната
сигурност, обществения ред ,народното здраве и морала.
Чл.3
Представителите на СМК удостоверяват това свое качество със
служебни карти, подписани от ръководителя на съответната медия.
Чл.4 /1/ Директно излъчване в ефир и разпространение по кабел на
откритите заседания на Общинския съвет и неговите комисии могат да се
осъществят от всички електронни медии без ограничения.
/2/ Техническата подготовка за това се съгласува предварително с
Председателя на ОбС за всяко конкретно излъчване, съответно – разпространение ,
в тридневен срок преди заседанието.
/3/
Разходите за излъчването или разпространението се поемат от
съответната медиа.
/4/ Никоя медиа не може да получи изключително право на информационно
отразяване на заседанията на ОбС и неговите комисии.
Чл.5 При осъществяването на своята дейност по информационна отразяване
на ОбС и неговите комисии, представителите на СМК следва да спазват реда,
установен с Правилника за дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието
му с общинската администрация.
Чл.6 Дейността на СМК се осъществява така, че да не пречи на нормалното
провеждане на заседанията на ОбС и неговите комисии.
Чл.7 Председателят на ОбС съдейства за осъществяване на дейността на
представителите на СМК, включително определя местата за тях в заседателната
зала.
Чл.8 Представителите на СМК могат да получават копия от материалите за
откритите заседания на ОбС и неговите комисии, както и техните решения, след
заплащане стойността им , съгласно Наредба за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услуги.
Чл.9 Нищо в този правилник не може да се тълкува като отнасящо се до
съдържателните критерии на предаванията на СМК.

Настоящият Правилник е приет на основание чл.21, ал.2, във вр. С ал.1, т.23
от ЗМСМА с Решение № ... протокол / ........ от .............2008 година. На Общински
съвет – Мездра и влиза в сила от деня на приемането му.

Протокол № 2
Днес 14.01.2008 г. от 16.00 часа в кабинета на Председателството
на ОбС – Мездра се проведа заседание на Временна комисия за
подготовка на реда и правилата
за отразяване на заседанията на
Общински съвет – Мездра и неговите комисии.
Присъстваха: Стефан Красимиров, Яна Венелинова, Цветан
Йолашки и Славей Младенов и Ангел Ангелов.
Присъстваха още : инж. Георги Валентинов – предсадател на ОбС
– Мездра и Румяна Дамянова – ст.експерт в ОбА.
Стефан Красимиров – председател на временната комисия откри
заседанието и предложи на вниманието на членовете на комисията
откорегиран проект на наредбата
с направените изменения на
предишното заседание.
След станалите дебати и направените редакционни поправки
комисията реши:
Приема Правилник за достъп и информационно отразяване на
заседанията на Общинския съвет - Мездра и на неговите постоянни и
временни комисии от представители на средствата за масова
комуникация./Приложение 1/
Гласували: “за” -5, “против” и “въздържали се” – няма
Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше
закрито в 17.00 часа.

Председател ВК:
/Ст.Красимиров/

Протоколчик:
/Р.Дамянова/

ПРАВИЛНИК
за достъп и информационно отразяване на заседанията на Общинския
съвет - Мездра и на неговите постоянни и временни комисии от
представители на средствата за масова комуникация
Чл. 1. /1/ Този правилник регламентира достъпа и
информационното отразяване на заседанията на Общинския съвет на
община Мездра и на неговите
комисии от
представители на
средствата за масова комуникация /СМК/.
/2/ Нищо в настоящия правилник не може да се тълкува като
отнасящо се до съдържателните критерии на предаванията,
репортажите, статиите и останалите журналистически форми и жанрове
на СМК.
Чл. 2. /1/ Достъпът и информационното отразяване на откритите
заседания на Общинския съвет и на неговите комисии от
представителите на СМК са свободни и не подлежат на предварителна
акредитация, нито на каквито и да било ограничения извън
предвидените в нормативен акт.
/2/ Осъществяването на правото на информация не може да бъде
насочено срещу правата и доброто име на гражданите, както и срещу
националната сигурност, обществения ред, народното здраве и морала.
Чл. 3. Представителите на СМК удостоверяват това свое качество
със служебни карти, подписани от ръководителя на съответната медиа.
Чл. 4. /1/ Директно излъчване в ефир и разпространение по кабел
на откритите заседания на Общинския съвет и неговите комисии могат
да се осъществяват от всички електронни медии без ограничения.
/2/ Медиа, която има намерение да излъчва или разпространява
директно заседание на ОбС или на негова комисия, следва
предварително да подаде писмено заявление за това до Председателя
на ОбС в едноседмичен срок преди заседанието.
Чл. 5. /1/ Техническата подготовка за директното излъчване или
разпространение се съгласува между ръководството на съответната
медиа и Председателя на ОбС за всяко конкретно излъчване,
съответно – разпространение, в тридневен срок преди съответното
заседание.
/2/ Разходите за излъчването или разпространението се поемат
от съответната медия.
/3/ Никоя медиа не може да получи изключително право на
информационно отразяване на заседанията на ОбС и неговите
комисии.
Чл. 6. При осъществяването на своята дейност по информационно
отразяване на ОбС и неговите комисии, представителите на СМК
следва да спазват реда, установен с Правилника за дейността на ОбС,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Чл. 7. Дейността на СМК по информационното отразяване трябва
да се извършва така, че да не пречи на провеждането на заседанията
на ОбС и неговите комисии.
Чл. 8. Председателят на ОбС съдейства за осъществяване на
дейността на представителите на СМК, включително определя места за
тях в заседателната зала.
Чл. 9. Представителите на СМК могат да получават копия от
материалите за откритите заседания на ОбС и неговите комисии, както
и от техните решения, след заплащане на стойността им съгласно
НОАМТЦУ.
Чл. 10. /1/ Медиите, които желаят да бъдат уведомявани за
предстоящи заседания на ОбС и неговите комисии, следва да заявят
това писмено до Председателя на ОбС, като посочат телефон за връзка
и електронен адрес.
/2/ Уведомяването се извършва от служителите в звеното за
обслужване дейността на ОбС.
Чл. 11. При провеждането на закрити заседания на ОбС и на
неговите
комисии,
техниката
за
директно
излъчване
или
разпространение, ако такава е монтирана в залата, следва да бъде
изключена от представителите на СМК.
Заключителни разпоредби
§ Настоящият Правилник е приет на основание чл. 21, ал. 2, във
вр. с ал. 1, т. 23 от ЗМСМА с Решение № ... прието с протокол
№…./…2008 г. на ОбС на община Мездра и влиза в сила от деня на
приемането му.

ДО
Общински съвет – Мездра

ДОКЛАД
от Стефан Красимиров – председател на Временна комисия
за подготовка на реда и правилата за отразяване на
заседанията на
Общински съвет – Мездра и неговите комисии

Уважаеми господа общински съветници,
В изпълнение на Решение №9 от 20.12.2008 година на Общински
съвет – Мездра Временната комисия заседава на 09.01.2008 г. и на
14.01.2008 г.и изготви и предлага на Вашето внимание за обсъждане и
приемане проект на Правилник за достъп и информационно отразяване
на заседанията на Общински съвет – Мездра и на неговите постоянни и
временни
комисии от
представители на средствата за масова
комуникация.

Председател ВК :
/Стефан Красимиров/

