
 

     

 

На основание чл. 26, ал. 2 и чл. 28 от ЗНА следва да се публикува на интернет 

страницата на Община Етрополе проект на Правилник за списването, отпечатването и 

разпространението на общински вестник „ЕТРОПОЛСКИ ПРЕГЛЕД“. 

            Проектът е придружен с мотиви за приемане на Правилника.  

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК, в 

законоустановения 30-дневен срок от публикуване на настоящото предложение на интернет 

страницата на Община Етрополе, се предоставя възможност на заинтересованите лица да 

направят своите предложения и становища по проекта на Правилник за списването, 

отпечатването и разпространението на общински вестник „ЕТРОПОЛСКИ ПРЕГЛЕД“, 

на е-mаil адрес: obstina@etropolebg.com  или в Центъра за обслужване на граждани, в Общинска 

администрация, на първия етаж.  

 

 

Д О К Л А Д 

от 

Владимир Петров Александров – ръководител на групата общински съветници на 

„Българска социалистическа партия“ в Общински съвет - Етрополе  

 

ОТНОСНО: Проект на Правилник за списването, отпечатването и разпространението на 

общински вестник „ЕТРОПОЛСКИ ПРЕГЛЕД“. 
 

Вестник „ЕТРОПОЛСКИ ПРЕГЛЕД“ е общински вестник, който се разпространява на 

територията на община Етрополе. Той е периодично издание на община Етрополе и е нейн 

официален печатен орган. 

Вестникът отразява преди всичко местните новини в областта на обществения живот, 

икономика, селско стопанство, здравеопазване, образование, култура, екология, история, спорт и 

др.  Вестникът отразява работата на органите на местното самоуправление. 

Предметът на Правилника е да се регламентират правилата за списване, отпечатване и 

разпространение на вестник „ЕТРОПОЛСКИ ПРЕГЛЕД“.  

На основание гореизложеното предлагам Общински съвет-Етрополе да приеме 

Правилник за списването, отпечатването и разпространението на общински вестник 

„ЕТРОПОЛСКИ ПРЕГЛЕД“. 

М О Т И В И 

 

1.Причини за приемане на Правилник за списването, отпечатването и 

разпространението на общински вестник „ЕТРОПОЛСКИ ПРЕГЛЕД“ 

До настоящият момент липсват правила за списването, отпечатването и 

разпространението на общинския вестник „ЕТРОПОЛСКИ ПРЕГЛЕД“. Предложеният проект на 

Правилник за списването, отпечатването и разпростанението на общински вестник 

„ЕТРОПОЛСКИ ПРЕГЛЕД“ е мотивиран от това да се регламентират ясно тези правила. 

 С приемането на Правилника се регламентират структурата и дейността на редакционния 

екип на вестника; регламентира се реда за публикации на статии, съобщения, новини, 

нормативни актове с общинско значение, заповеди на Кмета на общината, обяви и др. В 

Правилника са включени разпоредби отнасящи се до реда на финансиране на вестника, неговото 

отпечатване и разпространение. Регламентират се равни възможности на всички лица да 

изразяват своето мнение, становище, позиция по проблеми от местно значение като се спазват 

правилата, заложени в Правилника. Защитават се гражданите от публикации, отнасящи се до 

личния живот и уронващи тяхното достойнство и чест; дава се право на отговор на засегнати 

лица и организации.  

 

 2. Основна цел.  

Постигане на ефективна и структурирана вътрешна правна уредба. 



Определяне на конкретен ред за списване, отпечатване и разпространение на вестника 

като се гарантира правото на работа и разпространение без цензура, балансиране между свобода 

и отговорност, права и задължения.  

Постигане на право на достъп до информация, свобода на изразяване, защита на личното 

достойнство и неприкосновеност на личния живот. Гарантиране правото на обществото да 

получава и разпространява достоверна информация. 

Избягване на публикуването на подвеждаща информация, както и на материали, 

подбуждащи или насърчаващи омраза,  насилие и всякаква форма на дискриминация.  

 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на правилника. 

         За прилагането на предлагания Правилник не са необходими финансови средства. 

 

4. Очаквани резултати от прилагането на Правилника. 

С приемането на настоящия проект на Правилник за списването, отпечатването и 

разпространението на общински вестник „ЕТРОПОЛСКИ ПРЕГЛЕД“ се очаква въвеждане 

на ред и ясни правила относно списването и отпечатването на вестника, както и 

разпространението му на територията на Община Етрополе.  

 

5. Съответствие с правото на Европейския съюз. 

 Предлаганият проект е разработен в съответствие с националното законодателство, 

което е хармонизирано с нормите на европейското право.  
 

 

 

ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВ  

Ръководител на Групата общински съветници на  

„Българска социалистическа партия“ в Общински съвет - Етрополе                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                

ДО 

Г-Н МАРИН МАРИНОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ  

ЕТРОПОЛЕ 

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 
от 

ВЛАДИМИР ПЕТРОВ АЛЕКСАНДРОВ- 

Ръководител на Групата общински съветници на  

„Българска социалистическа партия“ в Общински съвет - Етрополе                                       

 

 

 

ОТНОСНО: Проект на Правилник за списването, отпечатването и разпространението на 

общински вестник „ЕТРОПОЛСКИ ПРЕГЛЕД“ 

 

 

           УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 
До настоящият момент липсват правила за списването, отпечатването и 

разпространението на общинския вестник „ЕТРОПОЛСКИ ПРЕГЛЕД“. Приемането на 

Правилник за списването, отпечатването и разпространението на общински вестник 

„ЕТРОПОЛСКИ ПРЕГЛЕД“ цели да се гарантират ясно тези правила.  

С приемането на Правилника се регламентират структурата и дейността на редакционния 

екип на вестника; регламентира се реда за публикации на статии, съобщения, новини, 

нормативни актове с общинско значение, заповеди на Кмета на общината, обяви и др. В 

Правилника са включени разпоредби отнасящи се до реда на финансиране на вестника, неговото 

отпечатване и разпространение. Регламентират се равни възможности на всички лица да 

изразяват своето мнение, становище, позиция по проблеми от местно значение като се спазват 

правилата, заложени в Правилника. Защитават се гражданите от публикации, отнасящи се до 

личния живот и уронващи тяхното достойнство и чест; дава се право на отговор на засегнати 

лица и организации.  

С приемането на Правилника се цели постигане на правото на обществото да получава и 

разпространява достоверна информация и избягване на публикуването на подвеждаща 

информация, както и на материали, подбуждащи или насърчаващи омраза,  насилие и всякаква 

форма на дискриминация 

Във връзка с гореизложеното на основание чл. 21, ал. 1 от ЗМСМА,  във връзка с чл. 76, 

ал. 3 от АПК, чл. 26, ал. 2 и чл.28 от ЗНА предлагам Общинският съвет – Етрополе да приеме 

следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

Приема Правилник за списването, отпечатването и разпространението на общински 

вестник „ЕТРОПОЛСКИ ПРЕГЛЕД“ 

 

 ПРИЛОЖЕНИЯ: Доклад от Ръководителя на групата общински съветници на БСП, 

извадка от електронната страница на Община Етрополе. 

  

ВНАСЯ: 

 

ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВ  

Ръководител на Групата общински съветници на  

„Българска социалистическа партия“ в Общински съвет - Етрополе                                       

 



 

 

 


		2022-05-13T09:26:47+0300
	Vladimir P. Aleksandrov




