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ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРУСАРЦИ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
ОТ НАТАША МИХАЙЛОВА МЛАДЕНОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ

ОТНОСНО: Създаване на местна комисия за обществен ред и сигурност
/МКОРС/ в община Брусарци и приемане на правилник за състава и
дейността на комисията
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
На 18.02.2014г. в общинска администрация Брусарци бе подписано
„Споразумение за обществен ред и сигурност” между Мирослав Димитров
Вътев – началник на РУ „Полиция” гр.Лом и госпожа Наташа Михайлова
Младенова – кмет на община Брусарци имащо за цел повишаване на
ефективността по опазване на общественият ред и сигурност на
гражданите в община Брусарци.
Сигурността и безопасността на всеки гражданин е в спокойствието
и съблюдаването на конституционните му права. Същото е приоритет в
дейността на държавните и местните органи на самоуправление,
правораздавателната система,обществени организации и сдружения. Една
от формите за взаимодействие и публичност е създаването на Местна
комисия за обществен ред и сигурност /МКОРС/ .
Тя има за цел да проучва потребностите на населението и да прави
предложения за решаване на проблемите, също така ще съдейства за
обединяване усилията на държавните органи, органите на местното
самоуправление, фирми и граждани за подобряване на обществения ред и
сигурност.
Във връзка с гореизложеното предлагам на Вашето внимание
следният проект за решение:

На основание чл.21, ал.1 т. 23 и ал.2 от ЗМСМА и във връзка със
Програма за взаимодействие между МВР и НСОРБ за периода 2014-2015г,
и подписано „Споразумение за обществен ред и сигурност” от 18.02.2014г
между Мирослав Димитров Вътев – началник на РУ „Полиция” гр.Лом и
госпожа Наташа Михайлова Младенова – кмет на община Брусарци,
общински съвет Брусарци
РЕШИ:
І . Създава Местна комисия за обществен ред и сигурност към
Община Брусарци , от единадесет души в състав както следва:
Председател: Петър Димитров – Заместник кмет Община Брусарци
Секретар: Костадинка Петрова – Гл.експерт ОМП и ЗН и секретар на
МКБППМН
Членове:
1. гл.инспектор Данаил Дончев – Началник ПУ Брусарци
2. Милен Митков – Началник УПБЗН Брусарци
3. Огнян Йорданов – Кмет на с.Василовци
4. Румен Савов – Кмет на с.Дондуково
5. Петър Спасов – Кмет на с.Крива бара
6. Бойка Христова – Кмет на с.Смирненски
7. ………………………….. – общински съветник при ОбС гр.Брусарци
8. ………………………….. – общински съветник при ОбС гр.Брусарци
9. Иванка Каменова - Началник на отдел "Закрила на детето" към
Дирекция "Социално подпомагане" град Брусарци.

ІІ. Приема Правилник за състава и дейността на Местната комисия за
обществен ред и сигурност.
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