ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ:

ОТНОСНО: Приемане на Правилник за допълнение на Правилник за
организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието
му с общинската администрация,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Организацията и дейността на Общинския съвет се определят и осъществяват
съгласно Конституцията на Република България, Европейската харта за местно
самоуправление, Закона за местното самоуправление и местната администрация,
действащото законодателство и разпоредбите на Правилник за организацията и
дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация. Съгласно чл. 15, т. 1 от Правилника за дейността на ОбС и чл. 25 от
ЗМСМА, председателят на Общинския съвет свиква и ръководи заседанията на съвета,
ръководи и подготовката им.
Химнът на Република България е национален символ и елемент от националното
самосъзнание на българските граждани. Песента "Мила Родино" е обявена за
национален химн на България на 8 септември 1964 г. Основа на музиката и текста е
песента „Горда Стара планина“, написана от Цветан Радославов през1885 г. 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 Чирпан.
Общинският съвет е орган на местното самоуправление, избиран пряко от
населението на общината и законодателната му власт произтича от тях. Със своите
действия Общинският съвет е в състояние и е морално задължен да допринася за
укрепването на единството и патриотизма на регионално равнище. Пример за
запазването и развитието на чувството за патриотизъм може да бъде регулярното
изпълнение на националния химн преди заседанията на съвета.
Едва ли има българин, който да не си припомня за славното минало на нашата
страна и за подвизите на великите си предци, още с първите акорди на „Мила Родино”.

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. В тази
връзка предлагам Общински съвет Чирпан да приеме следното:
РЕШЕНИЕ:
На основание чл. 21, ал. 1, т.23 и ал 2 от ЗМСМА Общински съвет Чирпан:
Приема Правилник за допълнение на Правилник за организацията и дейността на
общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация:
§ 1. В чл.64 се създава ал. 3: „Всяко заседание на Общински съвет Чирпан
започва с изслушване на химна на Република България.”

Вносител: ………………………….
Росен Иванов
Общински съветник

