
         СТОЛИЧНА ОБЩИНА-РАЙОН „НОВИ ИСКЪР” 
гр. Нови Искър, ул. “Искърско дефиле” № 121, п.к. 1281, тел.: 991-72-30; факс: 991 76 23 е-mail: info@novi-iskar.bg 

 

З А П О В Е Д 

№ РНИ21-РД09-234/03.06.2021 г. 

 

На основание чл. 14 от Устройствения правилник на Район „Нови Искър“, във връзка с чл. 

46, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 125, т. 3, т. 7 и ал. 2 от Правилника за организацията и 

дейността на СОС, както и във връзка със създаване на условия за организиране и опазване 

на обществения ред и сигурност 

 

Н А З Н А Ч А В А М: 

 

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ, В СЪСТАВ: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Даниела Райчева - Кмет на СО – Район „Нови Искър“ 

 

СЕКРЕТАР: 

Детелина Трайкова - Секретар на СО – Район „Нови Искър“ 

 

ЧЛЕНОВЕ: 

1. Георги Гълъбова – Началник-участък „Нови Искър“ 02 РУ на СДВР  

2. Нешка Иванова - Началник КП, участък „Нови Искър“ 

3. Христо Ненов - Началник група ТП, участък „Нови Искър“ 

4. Галина Колева - Началник районен инспекторат „Нови Искър“ 

5. Николай Младенов - Началник УПБЗН – Нови Искър  

6. Цвета Точева - Началник-отдел „ОСДКСПП“ 

7. Петър Бонев - Главен специалист „ОМП, УК и ЗР“ 

8. Диян Асенов - Юрисконсулт в отдел „ПНАО, ГРАО и ЧР“  

9. Емил Алексиев - Кмет на кметство с. Войнеговци  

10. Светла Крумова - Кмет на кметство с. Доброславци 

11. Евгени Игнатов - Кмет на кметство с. Житен 

12. Петър Велчев - Кмет на кметство с. Кубратово 

13. Крум Крумов - Кмет на кметство с. Кътина 

14. Цветелина Гаврилова - Кмет на кметство с. Локорско 

15. Светослава Иванова - Кмет на кметство с. Мировяне 

16. Валентин Павлов - Кмет на кметство с. Негован 

17. Валери Динев - Кмет на кметство с. Подгумер 

18. Катя Николова - Кмет на кметство с. Чепинци 

19. Светла Николова - Кмет на кметство с. Световрачене 

 

СЪС СЛЕДНИТЕ ФУНКЦИИ: 

 

1. Да разглежда въпроси, засягащи обществения ред и сигурност на територията на 

район „Нови Искър“, като предлага на компетентните органи вземането на 

необходимите мерки за спазване на обществения ред и сигурност.  

2. Да осъществява координация и да оказва помощ при осъществяване на залегналите 

за изпълнение мероприятия в утвърдения план за работа на МКРОС. 
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3. Да изготвя протокол от заседанията от протоколчик: Петър Бонев – главен 

специалист „ОМП, УК и ЗР“. Протоколите от заседанията да се съхраняват от 

секретаря на комисията. Копие от протокола да се изпраща на външните за район 

„Нови Искър“ представители включени в комисията. 

4. Комисията да провежда своите заседания четири пъти годишно, през три месеца и 

при възникнала необходимост. Същите се организират от гл. специалист „ОМП, УК 

и ЗР“ – Петър Бонев.  

Заседанията на комисията се ръководят от нейния председател. При отсъствие на 

председателя, той се замества от заместник-кмет на СО – Район „Нови Искър“ – 

Веселка Петкова. При необходимост в заседанията на комисията могат да участват 

и други лица, с оглед възникнали въпроси.  

 

Настоящата заповед отменя Заповед № РНИ18-РД09-22/24.01.2018 г.  

 

Срокът за действие на настоящата заповед е до нейната изрична отмяна.  

 

Заповедта се разпространява чрез АИСРНИ до всички длъжностни лица – за сведение и 

изпълнение.  

Копие от настоящата заповед се изпраща на всички външни представители - за сведение и 

изпълнение.  

 

Заповедта да се публикува на сайта на Район „Нови Искър“.  

 

Контрол по изпълнение на настоящата заповед ще изпълнявам лично.  

 

 

              КМЕТ НА РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“: ......../П/............ 

                                                                                                     ДАНИЕЛА РАЙЧЕВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МГ 

Заповедта се издава в 1 /един/ екземпляр на хартиен носител за издателя. Разпространява се чрез 

АИСРНИ. Копие от заповедта се изпраща на всички външни лица.  

 


