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Р Е Ш Е Н И Е

№ 2

на Столичния общински съвет
от 14.01.2021 година
За приемане на Стратегия за сигурност на Столична община 20212027 г..
MOTИВИ:
През 2020 година изтича настоящата Стратегия за сигурност на
Столична община 2014-2020 година.
Предложеният проект за нова „Стратегия за сигурност“ на Столична
община 2021-2027 г. е изцяло нов документ, който е структуриран и
прецизиран така, че да обхване максимално широко всички дейности на
общината в сферата на сигурността, за да се постигне максимална
изчерпателност и всеобхватност на понятието сигурност.
Предизвикателствата в национален и световен мащаб налагат да бъде
приет такъв стратегически документ, съобразен с новите обстоятелства епидемии, бедствия, киберсигурност.
Все повече се увеличава ползването на електронни услуги, както
между администрациите, така и от гражданите. Това поставя изисквания за
подобряването на защитата на данните, съдържащи се в различните
информационни носители. Също така в новата стратегия има специално
отделено място за прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския
парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на
физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно
свободното движение на такива данни по отношение защитата на личните
данни на физическите и юридическите лица.
Осигуряването на необходимите финансови средства за доизграждане,
усъвършенстване и поддръжка на техниката ще се осъществява ежегодно
от Столичния общински съвет чрез План за действие за съответната
година, който е разработен като формуляр и ще бъде попълван от
съответните звена в администрацията на Столична община. Предвижда се
тези средства да бъдат строго определяни и разходването им за
конкретните дейности ще бъде контролирано от Постоянната комисия по
обществен ред и сигурност към Столичен общински съвет.

В така предложения нов проект за Стратегия са разгледани не само
анализа на изпълнението на действащата стратегия, а и тенденциите, които
общината ще следва в следващия период.
В стратегията са засегнати политиките за сигурност, както
хоризонталните, така и вертикалните такива. В документа са доразвити
тенденциите и основните цели относно отбранително-мобилизационните
действия и подготовка в случай на нужда, защитата при различни бедствия
и аварии, както и осигуряването на информационната и киберсигурност на
Столична община. Дадени са основните насоки на действие на структурата
за сигурност и е посочен инструментариумът, с който ще се борави.
В документа ясно се подчертава, че всички политики за сигурност,
които общината ще следва в следващия 6 годишен период, ще са
координирани и актуализирани спрямо националните стратегии. Националната стратегия за сигурност на Република България, приета с
Решение на НС от 14.03.2018 г., обн., ДВ, бр.26 от 23.03.2018 г. и
Националната стратегия за киберсигурност - „Киберустойчива България
2020”, приета през 2016 г..
На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.57, ал.4 от Правилника за организацията и
дейността на Столичния общински съвет
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РЕШИ:
I. Приема Стратегия за сигурност на Столична община 2021-2027 г.
/Приложение № 1/.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 14.01.2021 г., Протокол № 26, точка 2 от дневния ред,
по доклад № СОА20-ВК66-10245/01.12.2020 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.
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