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Относно:  Продължаване прилагането на модела “Полицията в близост до 

обществото” на територията на Община Шумен 
 
 
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 С решение № 29 по протокол № 4 от 5.02.2004 година Общински съвет 
Шумен одобри прилагането на модела “Полицията в близост до обществото” на 
територията на Община Шумен. През мандати 2007-2011 и 2011-2015 
Общинският съвет със свои решения е одобрил продължаване действието на 
този модел. Във всеки един от тези мандати Общинският съвет е избирал свои 
представители в Общинската комисия за обществен ред и сигурност. 

Със заповед № РД-25-802 от 23.05.2008 г. на кмета на община Шумен е 
утвърден състав на комисията от 10 члена и секретар. Със същата заповед бях 
определен за секретар. Освен мен, в комисията имаше още трима общински 
съветници. Тъй като в един или друг момент те са напуснали състава на 
Общинския съвет, налагало се е през годините те да бъдат заменяни от други 
съветници. Всички те през настоящия мандат вече не са в състава на 
Общинския съвет.  
 През годините моделът „Полицията в близост до обществото” работи 
успешно. Комисията за обществен ред и сигурност  разглеждаше актуални 
проблеми, касаещи сигурността на гражданите. По тези теми се оформяха 
работни карти, като се вниманието фокусираше върху проблемите и се 
набелязваха конкретни мерки за решаването им. Всяко тримесечие се 
разработваше писмен анализ и се отчитаха постигнатите резултати. 

Считам, че моделът “Полицията в близост до обществото” е удачен за 
община Шумен и че е полезно да продължи прилагането му. 

В състава на комисията, освен общинските съветници, влизаха: трима 
представители на общинска администрация Шумен, като един от тях беше 
секретарят на Община Шумен, двама представители на Районно управление 
при ОД на МВР Шумен, секретарят на МКБППМН, директорът на дирекция 
„Социално подпомагане“ Шумен и един представител на Шуменска адвокатска 
колегия. 



 С оглед на гореизложеното предлагам Общинският съвет да вземе 
следното 
 
 

 
 

РЕШЕНИЕ: 
 

 
I. Одобрява продължаването на действието на модела „Полицията в 

близост до обществото” на територията на Община Шумен. 
 

II. Избира следните представители на Общински съвет Шумен в 
Общинската комисия за обществен ред и сигурност: 

 
1...................................................................... 
2...................................................................... 
3………………………………………………. 
4………………………………………………. 
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