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П Р А В И Л Н И К 

 

ЗА СЪСТАВА И ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕН 

РЕД И СИГУРНОСТ В ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ, ЗА ПЕРИОДА 2016 – 2019г. 

 

 

               Чл.1. Местната комисия за обществен ред и сигурност се изгражда към Общински 

съвет – Чупрене за обединяване и координиране на усилията на държавните органи, органите 

на местното самоуправление, обществените и неправителствените организации, за подобряване 

на обществения ред и сигурността в Чупрене. 

              Чл.2. (1) В състава на комисията се включват представители на Общински съвет, 

Община Чупрене, РУ“Полиция“, ГПУ, РС ПБЗН, държавни институции, обществени 

организации, медии. 

                 (2) Местната комисия за обществен ред и сигурност се състои от председател, 

секретар и членове. 

                  (3) Председателят на Общинската комисия за обществен ред и сигурност е общински 

съветник, а секретар – представител на Общинска администрация. 

                 (4) В състава на комисията могат да се включват и други длъжностни лица по 

решение на Общинския съвет. 

                  (5) Поименният състав на комисията се определя ежегодно със заповед на Кмета на 

Община Чупрене. 

                  Чл.3. По решение на Местната комисия за обществен ред и сигурност може да се 

създаде контролен съвет, който да води на отчет изпълнението на Местния договор за 

обществен ред и сигурност, могат да се създадат и други органи с оглед улесняване на 

работата. 

                   Чл.4 Основни задачи на Местната комисия за обществен ред и сигурност: 

                   1.Проучва обществените потребности на населението, свързани с опазване на 

обществения ред и сигурност и прави предложения до Общинския съвет. 

                   2.Съдейства за обединяване и насочване на усилията на държавните органи, 

органите на местното самоуправление, неправителствени организации, обществени 

формирования, фирми и медии за подобряване на обществения ред и сигурност в Община 

Чупрене. 

                  3.Осъществява координация и оказва помощ при осъществяване на заложените за 

изпълнение мероприятия в Местния договор за обществен ред и сигурност. 

                  4.При необходимост привлича външни лица като експерти и консултанти. 

                  Чл.5. Основни принципи на работа на МКОСР: 

                  1. Приоритет - Опазване на живота и здравето на гражданите, собствеността на 

юридически и физически лица, подобряване на обществения ред и гарантиране сигурността на 

населението. 
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                 2. Прагматизъм - Залагане на реално постижими цели, чието изпълнение би 

допринесло за осъществяване на посочените по-горе приоритети. 

                 3. Партньорство и съгласуваност – реализирането на приоритетите и постигане на 

целите е в резултат на партньорство, съгласуваност и координация между заинтересованите 

страни в лицето на местната администрация, полицейските органи, местната общественост, 

юридическите лица, неправителствените структури и др. 

               4. Териториалност – предметът на дейност касае реализиране на ефикасни решения по 

местни проблеми на сигурността и обществения ред на територията на съответните населени 

места.  

              Чл.4. Основни задължения на членовете на Местната комисия за обществен ред и 

сигурност: 

              1. Председател на Местната комисия за обществен ред и сигурност: 

              а)   отговаря за цялостната работа на Местната комисия за обществен ред и сигурност. 

              б)   ръководи изпълнението на Местния договор за обществен ред и сигурност. 

              в) ръководи изпълнението на плана за работа на МКОРС и работните карти към него. 

           г) координира действията на членовете на комисията с цел повишаване на ефективността 

за обществен ред и сигурност в Община Чупрене. 

             д)  внася предложения в Местната комисия за обществен ред и сигурност за провеждане 

на мероприятия, опазващи обществения ред и повишаващи сигурността на населението. 

             2. Секретар на Местната комисия за обществен ред и сигурност: 

             а)  организира изпълнението на плана за работа на МКОРС. 

            б) организира заседания на Местната комисия за обществен ред и сигурност, оформя и 

извежда взетите решения, осъществява контрол за тяхното изпълнение и информира за това 

Председателя на Местната комисия. 

             3.   Членовете на комисията: 

              а)  присъстват задължително на всички заседания на МКОРС. 

          б)  проучват обществените потребности на населението и правят предложение за 

решаване на проблемите в тяхната сфера на дейност 

          в)   изпълняват своите задължения, посочени в работните карти към утвърдения 

Обществен договор за ред и сигурност. 

   

              ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ: 

              Изпълнението на Правилника се възлага на Председателя на Местната комисия за 

обществен ред и сигурност. 

 

 

   Настоящият Правилник за състава и дейността на Местната комисия за обществен ред 

и сигурност в Община Чупрене,  мандат 2016 – 2019 год. е приет с Решение № 93 от 30.06.2016 

год., взето на заседание на Общински съвет Чупрене. 

 

 

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС ЧУПРЕНЕ: 

                                                                                                                      Б. СТАНКОВ                                    

 
 


