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СЪДЪРЖАНИЕ
ОБЩИНСКИ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ НА ОБЩИНА ЦАРИБРОД

1. Решение за образуване на Комисия по сигурност към община Цариброд.....................2

№ 14. 30.05.2022 година „Служебен вестник на община Цариброд“

На основание чл.16 и чл.27, ал.2 и чл.223 от Закона за полицията ("Държавен вестник на
РС", № 6/2016, 24/2018 и 87/2018), чл.46, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление
("Държавен вестник на РС", № 129/2007 г., 83/2014 г. - д-р, 101/2016 - д-р, 47/2018 и 111/2021
- д-р ) и чл.63 ал.1 т.19 от Устава на Община Цариброд („Служебен вестник на Община
Цариброд” № 6/19), Общинският изпълнителен съвет на Община Цариброд на заседанието,
проведено на 24 май 2022 г. взе
РЕШЕНИЕ
ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА КОМИСИЯ ПО СИГУРНОСТ КЪМ ОБЩИНА ЦАРИБРОД
1. ОБРАЗУВА СЕ Комисия по сигурност към Община Цариброд (наричана по-нататък:
Комисията), като работен орган към Общински изпълнителен съвет при Община Цариброд,
за разглеждане и проучване на въпроси, свързани с превенцията на сигурността на
територията на община Цариброд.
2. Членовете на Комисията се избират измежду представители на местното
самоуправление, институциите от областта на правосъдието, здравеопазването,
образователните и социалните институции, полицията и други институции и организации на
територията на града.
3. За членове на Комисията се назначават:
1) Владица Димитров – кмет на общината, председател на Комисията;
2) Зоран Геров – заместник кмет на Общината;
3) Нинослав Танчич - началник на Полицейска станция Цариброд;
4) Роберт Петров - директор на Здравен дом;
5) Иван Иванов – председател на Основен съд в Цариброд;
6) Милена Ставров – директор на Основното училище;
7) Братислав Стаменов – директор на Гимназията;
8) Анита Марков - директор на Центъра за социални дейности Цариброд;
9) Драган Голубов - началник на Общинска администрация на община Царирод;
10) Саша Алексов – представител на ОП „Комуналац“ Цариброд.
4. Комисията по сигурността към Община Цариброд има за задача в съответствие със
Закона и Устава на Община Цариброд да разглежда и проучва въпроси, свързани с
опазването на сигурността на територията на община Цариброд, да подготвя и предлага
приемането на мерки за подобряване на защитата и безопасността на гражданите,
анализира и определя проблемите, които засягат сигурността, работи по разработването и
изпълнението на превантивни проекти, които действат по определени проблеми със
сигурността в местната общност.
Службата по въпроситв на ОбС и нормативните въпроси изпълнява професионални и
административни задачи за нуждите на Комисията, от страна на служителите на
Общинската администрация.
5. Комисията по сигурност не се занимава с въпроси, които са от компетенциите на Щаба за
извънредни ситуации, в унисон със Закона за извънредни ситуации.
6. Комисията е независима в дейностите си и отговаря за работата си пред Общинския
изпълнителен съвет на Община Цариброд.
Комисията е длъжна по искане на Общинския изпълнителен съвет на община Цариброд, а
най-малко един път в годината да даде отчет за работата си.
7. Комисията се представлява от кмета на Община Цариброд.
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Членовете на комисията се назначават за период от 4 години.
Членовете и председателят на Комисията не приемат обезщетение за работата си.
8. Комисията по сигурността приема Правилник за работата си, с който се уреждат начина
на работа, начина на свикване и провеждане на заседанията и други въпроси от значение за
работата на комисията.
За осъществяване на задачите си Комисията може да сформира екипи от експерти за
определени области.
9. Комисията може при изпълнение на задачи в своя кръг от правомощия да изисква
информация и становища от компетентните органи в областта на сигурността,
общественото здраве, опазването на околната среда, както и в други области от значение за
безопасността и сигурността на гражданите и местното самоуправление.
Органите по ал. 1 на тази точка са длъжни да предоставят исканите данни на Комисията във
възможно най-кратък срок.
10. Публичността на работата на Комисията се осигурява чрез канене и присъствие на
представители на средствата за обществена информация на заседанията на съвета,
провеждане на пресконференции, издаване на съобщения, както и по друг подходящ начин
за информация от значение.
11. Настоящото Решение се публикува в „Сл. весник на община Цариброд“.

№ 06-88/2022-15/91-9
В Цариброд,
дата: 24 май 2022 г.
ОБЩИНСКИ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ НА ОБЩИНА ЦАРИБРОД
ПРЕДСЕДАТЕЛ
Владица Димитров, с.р.
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