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Изх.№ РД.01.02- 174 / 12.12.2015г. 

 

 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГРАД ЕЛЕНА 

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 

от Стоян Николаев Златев, 

Председател  на Общински съвет - Елена 

 

Относно: Актуализиране състава на Местната комисия за обществен ред и 

сигурност  

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

Създаването на Местната комисия за обществен ред и сигурност произтича от 

изработената стратегия за работа на полицията в близост до обществото, утвърдена със 

Заповед № Ів 907/30.10.2002 г. на Министъра на вътрешните работи. 

Местната комисия за обществен ред и сигурност към Общинският съвет цели 

обединяване и координиране усилията на държавните органи, органите на местното 

самоуправление, обществените формирования, неправителствените организации и 

гражданите за подобряване на обществения ред и сигурността в Община Елена. 

Основен приоритет в дейността е непрекъснатото партниране между представените в 

комисията институции, търсене на нови форми на сътрудничество и взаимодействие, 

привличане на сътрудници, които не са преки участници в комисията, както и на 

отделни граждани.  

С оглед избора на нов  председател на Общински съвет – Елена  и назначаване 

на нов началник на Районно управление – Елена е необходимо да бъде направена 

актуализация в състава на Местната комисия за обществен ред и сигурност в 

съответствие с настъпилите промени. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния 

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Елена: 

 

1. Отменя Решение № 31 / 26.02.2013 г. на Общински съвет – Елена. 

2. Определя състав на Местната комисия за обществен ред и сигурност, както 

следва: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Стоян Николаев Златев - председател на Общински съвет Елена; 

СЕКРЕТАР:  Ивона Йорданова Кънчева-Савова - секретар на община Елена; 

ЧЛЕНОВЕ: главен инспектор Тодор Игнатов Тодоров - началник на РУ – 

Елена; 

 

 



главен инспектор Цветан Димитров Пенчев - началник на РС 

„Пожарна безопасност и защита на населението” – гр. Елена; 

инж. Николай Петров Наумов - директор на дирекция 

„Административно, правно и информационно обслужване“ и 

служител по сигурността на информацията в община Елена; 

Десислава Иванова Шопова - ст. експерт „Спортни и младежки 

дейности” и секретар на Местната комисия за борба с 

противообществените прояви на малолетни и непълнолетни при 

община Елена; 

Калоян Златков Златев – старши експерт „Общинска собственост 

и горски територии” в други дейности по селско, горско 

стопанство, лов и риболов в община Елена; 

Анастасия Петкова Тонева-Пеева – общински съветник; 

Костадин Савов Димитров – Председател на Местен съвет по 

туризъм; 

Тихомир Йорданов Кузманов – Председател на сдружение „ЛРД 

„Сокол 1899” – гр. Елена. 

 

 

 

СТОЯН ЗЛАТЕВ 

Председател на  

Общински съвет – Елена 
 


