
           

 

                                                     

 

Вх. № 

………………….................. 

 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

ОТ БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР  –  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - 

ИСПЕРИХ 

 
Относно: Избор на състав на Местна комисия за обществен ред и сигурност при 

Общински съвет – Исперих. 

                    

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,  

 

На 31.07.2003г. Общински съвет – Исперих е учредил Местна комисия за 

обществен ред и сигурност с председател адв. Даниел Димитров. Основание за 

създаване на комисиятата е „Стратегия за борбата на полицията в близост до 

обществото“, утвърдена със заповед № Iв-907/30.10.2002г. на Министъра на 

вътрешните работи и плана на Дирекция НС „Полиция“ от 19.12.2002г. относно 

подобряване на контактите с обществото и взаимодействието на полицията с държавни, 

неправителствени организации и местна власт. За по-доброто реализиране на целите, 

описани в стратегията за борбата на полицията в близост до обществото, е приет План 

за работа на местната комисия за обществен ред и сигурност към Общински съвет – 

Исперих, утвърден на 22.08.2003г. от Кмета на Община Исперих. 

Като имам на предвид множеството промени в заложените превантивни мерки 

на престъпността, касаещи общността (Стратеги за превенция на престъпността (2012-

2020г.), разработена от МВР), актуализацията на редица документи в тази област през 

годините – практически съвети, стратегии и пр. на МВР, насърчаване намирането на 

креативни подходи за преодоляването на възникнали проблемни ситуации (Стратегия 

"Полицията в близост до обществото" на МВР) и не само; както и множеството 

промени в поименния състав на местната комисия при Общински съвет – Исперих през 

годините (Решение №309 по Протокол №53/24.03.2011г., Решение № 299 по Протокол 

№48/31.07.2003г. и др., всички на Общински съвет Исперих), и в този на отделни 

институции, чиито служители попадат в състава на последната, респ. Решение № 72 по 

Протокол №9/ 16.03.2016г. на ОбС-Исперих, предлагам Общински съвет – Исперих да 

приеме следното 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

С цел опазване живота, здравето и имущество на гражданите, собствеността на 

обществените организации и юридическите лица, опазване на обществения ред и 

сигурност на населението и на основание чл. 21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА и Решение 

№ 299 по Протокол №48/31.07.2003г. на ОбС-Исперих, 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

 

РЕШИ: 

 



           

 

I. Избира и утвърждава деветчленния състав на Местната комисия за обществен 

ред и сигурност при Общински съвет – Исперих за мандат 2019г.-2023г. и избира 

ръководство и членове на същата, както следва: 

Председател: Юнуз Ахмед Хаккъ – общински съветник 

Зам.председател: Аксел Мехмед Кючюк- заместник Кмет на община Исперих 

Секретар: Йордан Миленов Йорданов – старши инспектор при РУ - Исперих 

Членове: 1. Татяна Анатолиевна Николова - секретар  на МКБППМН 

      2. Орхан Ахмед Халим – Кмет на кметство с. Китанчево 

          3. Ридван Хабил Джелил – общински съветник 

         4. Айдън Исмаил Хюсеин – общински съветник 

     5. Христо Йорданов Аргилов – общински съветник 

     6. Даниел Димитров Йорданов – общински съветник 

           

II. Задължава Местната комисия за обществен ред и сигурност при Общински съвет 

Исперих: 

1. Да изготви и подпише тристранен обществен договор за ред и сигурност със 

страни Общинска администрация – Исперих, Общински съвет – Исперих и РУ 

„Полиция“ – Исперих; 

2. Да приеме план за работа на МКОРС за 2020г. до края на месец април 2020г. и 

да го внесе за утвърждаване от Общински съвет – Исперих. Т.2 подлежи на изпълнение 

ежегодно до края на мандата на Общински съвет – Исперих, мандат 2019г.2023г. 

3. Да актуализира и да приеме работни карти за видове мероприятия с цел опазване 

на обществения ред и сигурност. 

 

III. В седемдневен срок от приемането му, настоящото решение да бъде изпратено 

на Кмета на Община Исперих и на Областния управител на Област Разград. 

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му 

пред Административен съд – Разград по реда на АПК. 

 

 

 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: 

БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР 

Председател на Общински съвет – Исперих 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           

 

 

ДО 

Г-Н БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

 

СТАНОВИЩЕ 

от Любица Бочева – Ст.юрисконсулт  

при отдел „АИО и ГРАО“ на Община Исперих 

/по реда на чл. 34, ал.1 от Правилник за организацията и дейността на Общински 

съвет – Исперих, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация /мандат 2015-2019г./, респ. чл. 65, ал.1, т.6 от Правилник за 

организацията и дейността на Общински съвет Исперих, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация /мандат 2019-2023 г./ 

 

Относно: Законосъобразност на основанията в проект на решение по докладна 

записка за избор на състав на Местна комисия за обществен ред и сигурност при 

Общински съвет – Исперих. 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н БЕКИР, 

 

С настоящото Ви представям становище по по реда на чл. 34, ал.1 от Правилник за 

организацията и дейността на Общински съвет – Исперих, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация /мандат 2015-2019г./, респ. чл. 65, 

ал.1, т.6 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Исперих, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация /мандат 2019-

2023 г./ относно законосъобразността на основанията, въз основа, на които е изготвен 

проект на решение по докладна записка за избор на състав на Местна комисия за 

обществен ред и сигурност при Общински съвет – Исперих, което становище следва да 

е налично, за да бъде допусната последната до разглеждане на съответна постоянна 

комисия при Общински съвет - Исперих. 

Считам, че в изпълнение на чл. 21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл. 26, ал.3, съобразно 

ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Исперих, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация /мандат 2015г.-

2019г./, респ.чл.29, ал.5, съобр. ал.3 от  Правилник за организацията и дейността на 

Общински съвет Исперих, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация /мандат 2019-2023 г./, при влизане в сила на последния, в 

компетенциите на Общински съвет-Исперих е да създава, съответно променя вида, броя 

и състава на постоянни/временни комисиите. Предложената численост на Местната 

комисия за обществен ред и сигурност при Общински съвет - Исперих, също отговаря 

на закона / чл.29, ал.2 от нов Правилник, при влизането му в сила/.  

Респективно горното и като съобразих чл. 21, ал.1, т.21 и ал.2 от ЗМСМА, 

считам, че предложеният проект на решение, инкорпорирано във Ваша докладна 

записка за избор на състав на Местна комисия за обществен ред и сигурност при 

Общински съвет – Исперих (без да обсъждам предложения поименен състав), 

адресирана до Общински съвет – Исперих, е в пълно съответствие със законовите 

разпоредби и нормативните актове в областта.  

 Докладната е изготвена от лице, което има право да внася докладни за 

разглеждане на заседания на Общински съвет, респ. чл. 34, ал.1 от стар Правилник, 

респ. чл. 64, ал.1, т.1 от нов Правилник при влизането му в сила, последната е 

законосъобразна и съдържа всички необходими реквизити. 

Настоящото становище е изготвено на 16.01.2020г. и посочените основания 

следва да се прилагат съобразно датата на разглеждане на докладната и обстоятелствата 

по влизане в сила или оспорване на Решение №23 по Протокол № 4/08.01.2020г. на 

Общински съвет – Исперих. 



           

 

 

 

 

 

 

Изготвил: 

Любица Бочева 

Ст.Юрисконсулт при Община Исперих 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


