ГОДИШНА ИНДИКАТИВНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА НА
ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ ПРЕЗ
2016 ГОДИНА

ОСНОВНА ЦЕЛ:
Състоянието на обществения ред и сигурност зависят от целенасочени,
организирани, синхронизирани и изпълнявани мерки и действия на компетентните
институции, пряко подпомагани от местната общност. Те се изграждат върху
ценностите на демокрацията, на националната ни култура, правата на човека и
гражданина, на равните възможности за развитие на личността, както и на
Конституцията и законите на Република България.
Основната цел на Областната комисия за обществен ред и сигурност е да
представи мерките и действията, които са необходими за справяне с проблемите
свързани с обществения ред и сигурност на територията на Област Русе, както и да
посочи предизвикателствата, пред които се изправят компетентните институции, за да
поддържат и осигуряват спокойствието на гражданите.
СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ НА КОМИСИЯТА:
1. Гарантиране на правата, свободите, сигурността и благосъстоянието на жителите
на Област Русе;
2. Превенция и защита на населението и критичната инфраструктура при кризи,
бедствия, аварии, катастрофи и други рискове и заплахи;
3. Преодоляване на негативните демографски процеси, на значителните
диспропорции в развитието на региона и изграждане на социално - икономическа
среда, осигуряваща условия за развитието на поколения граждани на Област
Русе, способни да гарантират достойно място в национално - политическите,
икономическите, финансовите и социалните процеси;
4. Развитие на образованието, възпитанието, културата, науката и научно приложните дейности в духа на националните ценности.
СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА КОМИСИЯТА:
1. Подобряване на жизнената среда в населените места на територията на Област
Русе;
2. Бързо и качествено обслужване на гражданите от общинските институции;
3. Осигуряване на достъп до правораздавателните институции;
4. Осигуряване възможност за духовно развитие и израстване на обществото;
5. Прозрачност и информираност на гражданите за работата на общинските
организации;
6. Осигуряване възможност на подрастващите за нормален учебен процес, както и
насочване и развитие на заложбите и талантите им.

ПРИОРИТЕТИ:
1. Законосъобразност и равенство пред закона на всички граждани;
2. Обвързаност и зависимост между сигурността, основните права и свободи на
гражданите;
3. Ефективност и ефикасност на управленските и изпълнителските дейности;
4. Демократичен контрол над системата за обществен ред и сигурност.
МЕРКИ:
1. Диалог и разширено партниране между гражданите, Общината и Държавата;
2. Изграждане на доверие към държавните и общинските институции и
сътрудничество на същите с частния сектор, неправителствените организации и
гражданите;
3. Подобряване безопасността на движението по пътищата;
4. Превенция на антиконституционните прояви;
5. Подпомагане на семейства с тежки социални проблеми и тези, в които има
психичноболни или лица със зависимости (алкохол, наркотици);
6. Използване на физическото възпитание и спорт за изграждане от най-ранна
възраст на личностни качества – работа в екип, толерантност, отговорност,
дисциплина и др. за постигане на активно поведение срещу извършване на
престъпления;
7. Използване на потенциала на ромските общности за превенция чрез
неформалните лидери;
8. Откритост, прозрачност и отговорност при формирането и провеждането на
политиките за обществен ред и сигурност.
ЗАСЕДАНИЯ И ИНДИКАТИВНИ ТЕМИ
I.
Първо заседание – 17 юни 2016 година, 10 часа в Зала 1 на Областна
администрация - Русе
Дневен ред:
1. Представяне на годишната индикативна работна програма за 2016 г. на
Областната комисия за обществен ред и сигурност (ОКОРС)
Докладва – г-н Момчил Абрашев – секретар на ОКОРС
2. Представяне на Териториален орган за обществен ред и сигурност – ТООРСГюргево (структура с консултативен характер към Окръжен съвет Гюрегево)
Докладва – г-жа Лили Ганчева - изпълнителен директор на Еврорегион
„Данубиус“
3. Анализ и оценка на готовността и практическите възможности на институциите,
службите и неправителствения сектор на територията на Русенска област за
своевременна и адекватна реакция при инцидент с множество пострадали със
собствени и с привлечени сили и средства, в това число и чрез трансгранично
сътрудничество
Докладва – д-р Руденко Йорданов – Директор на Секретариата на ОС на
БЧК – Русе
4. Разни
Докладват: Членовете на ОКОРС

II.

Второ заседание – 15 декември 2016 г., 10 часа в Зала 1 на Областна
администрация - Русе
Дневен ред:
1. Превенция на опасността от наводнения и нефтени замърсявания по р. Дунав
Докладва – представител на Изпълнителна агенция за Проучване и
поддържане на река Дунав
2. Намаляване на емисиите на вредни вещества и подобряване качеството на
атмосферния въздух (достигане и поддържане на нормите, съгласно
изискванията на законодателството на ЕС) на територията на Област Русе.
Докладва: Представител на Регионална инспекция по околната среда и водите
– Русе
3. Предложения за теми и дати на заседанията, които да бъдат включени в
индикативната годишна програма на комисията за 2017 г.
Докладват: Членовете на ОКОРС
III. Други дейности

