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Р Е Ш Е Н И Е 
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Протокол № 5 от 21.03.2016 година 

ОТНОСНО:  Предложение от Величка Ташева Бучова – Секретар на община Кричим и 
Председател на Общинска комисия по обществен ред и сигурност при община Кричим, 
относно приемане на годишен отчет за дейността на ОКОРС за 2015г. 
Вносител:  Величка  Ташева  Бучова  –  Секретар  на  община  Кричим  и  Председател  на 
Общинска комисия по обществен ред и сигурност при община Кричим. 
Докладва:  Величка  Ташева  Бучова  –  Секретар  на  община  Кричим  и  Председател  на 
Общинска комисия по обществен ред и сигурност при община Кричим. 
Становища: ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие; 
ПК  по  местно  самоуправление,  обществен  ред  и  законност;  ПК  по  устройство  на 
територията,  инфраструктура,  благоустрояване,  строителство,  енергийна  политика, 
общинска собственост и комунална дейност и ПК по социални дейности, образование, 
култура към ОбС. 

На  основание чл.  21,  ал.1,  т.  24  от ЗМСМА, Общински  съвет при Община 
Кричим приема Отчет  за дейността на Общинската комисия за обществен ред и 
сигурност при община Кричим, област Пловдив през 2015г. 

Общ брой общински съветници: 13 
Брой присъствали на гласуването: 12 
ГЛАСУВАЛИ: 
„ЗА” –  12; 
„ПРОТИВ” –  няма; 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 

Председател на ОбС:……………. 
/ А. Хаджиева / 

АХ/КМ
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ОТЧЕТ 
ЗА  ДЕЙНОСТТА  НА  ОБЩИНСКАТА  КОМИСИЯ  ЗА  ОБЩЕСТВЕН  РЕД  И 
СИГУРНОСТ  ПРИ  ОБЩИНА  КРИЧИМ,  ОБЛАСТ  ПЛОВДИВ  ПРЕЗ  2015 
ГОДИНА 

Общинската комисия за обществен ред и сигурност (ОКОРС) е обществен орган, 
изграден  в  съответствие  с  чл.  21,  ал.  1,  т.  1  и  т.  23  от  ЗМСМА,  избран,  одобрен  и 
последно актуализиран състав с Решение № 255, взето с Протокол № 27 от 30.10.2014г. 
на Общински съвет – Кричим; 

ОКОРС осъществява дейност за реализация на ефективна държавна политика на 
местно  ниво  по  опазване  на  обществения  ред  и  сигурност,  чрез  взаимодействие  и 
задълбочаване  на  сътрудничеството  между  РУ  ”Полиция”  –  Стамболийски  и  Община 
Кричим. 

Основната  задача  в  дейността на ОКОРС е подобряване на обществения ред и 
сигурността на гражданите на територията на Общината. 

В дейността си ОКОРС се ръководи от принципите на законност, независимост 
и справедливост, прозрачност и публичност, търсене на нови форми на сътрудничество и 
взаимодействие, привличане на външни лица като експерти и консултанти. 

Заседанията    на ОКОРС  са  открити  за  гражданите  и  на  тях  могат  да  присъстват 
всички,  имащи  конкретни  мнения,  предложения  и  сигнали.    Провеждат  се  всеки 
последен четвъртък на месеца, в зала № 21 на община Кричим от 14.00ч. 

І. СЪСТАВ НА ОКОРС 
ОКОРС е със следния състав: 

1. Председател 
2. Съпредседател 
3. Секретар 
4. Членове ( в това число 3ма общински съветници, служители на РУП – 

Стамболийски и Агенция „Социално подпомагане”). 

ІІ. ПРИОРИТЕТИ НА ОКОРС 
Основните  приоритети  за  работата  на  Общинската  комисия  по  обществен  ред  и 
сигурност при Община Кричим са насочени към: 

1.  Засилване на полицейското присъствие в Община Кричим; 
2.  Подобряване  на  уличното  осветление,  пътната  маркировка  и  сигнализацията, 

видеонаблюдението  на  територията  на  общината,  както  следва:  на  входно 
изходните артерии на град Кричим Пешеходен мост над река „Въча”; Централен 
площад „Обединение”, част от ул. „Никола Петков” и прилежащите площи към 
сградата  на  община  Кричим  и  Читалище  „Пробуда1912г.”;  ул.  „Венера”; 
Площад „Освобождение” – пред църквата „Св.св. Козма и Дамян”; гара „Въча”; 
бул.  „Родопи”;  бул.  „Тракия”;  Дневен  център  за  стари  хора,  Общински 
Младежки дом, Домашен социален патронаж, Център за обществена подкрепа. 

3.  Предприемане на мерки за обезпечаване сигурността на рисковите обществени места. 
4.  Оптимизиране  борбата  с  престъпността.  Мерки  за  подобряване  работа  и 

намаляване престъпността сред малолетни и непълнолетни.
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5.  Набелязване  на  специфични  мерки  за  борба  с  хулиганството,  алкохолизма  и 
наркотичните вещества. 

ІІІ. ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА НА ОКОРС 
Основните  насоки в работата на Комисията се заключаваха  в: 

Проучване потребностите на населението и предложения за решаване на проблемите. 
Съдействие за обединяване и насочване на усилията на държавните органи, органите на 

местното самоуправление, неправителствените организации, фирмите и гражданите 
за подобряване на обществения ред и сигурност. 

3. Разработване на работни карти със залегнали в тях задачи, срокове и отговорници, 
като  разработването на картите е отворена система и позволява   добавяне на нови 
мероприятия по посочените тематики. 

Осъществяване  координация  и  оказване  на  помощ  при  реализация  на  заложените  за 
изпълнение  мероприятия  в  Споразумение  №  РД  1600110  от  23.06.2014г., 
подписано  между  Кмета  на  Община  Кричим  и  Началника  на  РУП    гр. 
Стамболийски. 

През отчетния период ( м. януари – м. декември 2015г.), ОКОРС проведе 5 /пет/ 
редовни заседания, на които се разгледаха следните основни теми и въпроси: 

 организация на безопасността на движението; 
  взаимодействие  между  охранителни  фирми  и  полицията  за  недопускане  и 

предотвратяване на престъпления на територията на Община Кричим; 
  организиране  на  охрана  на  обществения  ред  за  намаляване  на  уличната 

престъпност; 
  поддържане  на  контакти  с  обществеността  от  страна  на  полицейските 

служители; 
 превенция и опазване на обществения ред на територията на община Кричим; 
 надграждане на системата за видеонаблюдение; 
 организация на охрана  във  връзка  с произвеждането на избори  за общински 

съветници и за кметове и национален референдум на 25.10.2015 г. и др. 

ІV. РАБОТНИ КАРТИ НА ОКОРС 
За  решаването  на  въпроси  и  проблеми,  свързани  с  организацията  на 

безопасността  на  движението  са  разработени  Работни  карти,  общо  3  /три/  на  брой, 
които  са  продиктувани  от  проблематиката  живущите  на  територията  на  община 
Кричим и залегнали в Споразумението за обществен ред и сигурност, а именно: 

Работна  карта  №  1  Освежаване  на  пешеходните  пътеки  в  град  Кричим  на 
главните пътни артерии и около училищата и детските градини, с цел опазване живота 
и здравето на децата и населението като цяло. 
Преди началото на учебната година подновени и освежени пешеходните пътеки   в гр. 
Кричим  на  главните  пътни  артерии  и  около  училищата  и  детските  градини  с  цел 
опазването живота и здравето на децата и населението. 

Работна  карта №  2  Премахване  и  окастряне  на  дървесните  видове  по  част  от 
главните  пътни  артерии  в  град  Кричим,  застрашаващи  живота  и  здравето  на 
гражданите,  електроразпределителната  мрежа  и  преминаващите  моторни  превозни 
средства. 
В началото на месец ноември окастрени 10бр. дървета и премахнати 10 бр. дървета по 
главните пътни артерии в града.
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Работна карта № 3 Изграждане и повдигане на пешеходна пътека (изкуствена 
неравност за ограничаване на скоростта) на улица „Никола Петков” с цел подобряване 
на съществуващата инфраструктура и пътнотранспортна обстановка в град Кричим. 

В процес на разработване са работни карти, свързани с: 
1.  Мерки  за  борба  срещу  престъпността,  хулиганството,  пиянството  и 

алкохолизма. Мерки  за  работа  с  лица,  изтърпели наказание  „Лишаване  от  свобода” и 
лица, системно извършващи правонарушения. 

2. Борба срещу насилието над жените; 
3. Превенция и борба срещу просещите лица; 
4.  Безопасност  и  сигурност  на  подрастващите.  Превантивни  мерки  за 

предотвратяване  на  противоправните  деяния  от  и  срещу  младежите.  Целта  на 
мероприятията,  които  ще  бъдат  набелязани  в  работната  карта  са  свързани  с 
подобряване на сигурността на младите хора, недопускане на престъпни посегателства 
спрямо  личността  им,  организиране  на  свободното  време  и  осигуряване  условия  за 
развитие на интересите им; 
Извършени  се  ежемесечни  проверки  от  представители  на  полицията  в  и  около 
училищата  за  недопускане  разпространението  на  упойващи  и  наркотични  вещества 
сред учащите се. 

V. ПОДАДЕНИ ЖАЛБИ И СИГНАЛИ ДО ОКОРС 
През отчетния период м. януари – м. декември 2015г. няма подадени сигнали до 

ОКОРС. 

VІ. ДРУГИ 

1.  Нарушаване  на  обществения  ред  по  време  на  провеждане  на  семейни 
тържества в ромските квартали на община Кричим; 

На територията на целия град разлепени съобщения, регламентиращи: 
  организирането  и  провеждането  на  сватбени,  семейни  и  други  частни 

празнични  мероприятия/събирания  на  открито  на  тротоари,  площади,  улици, 
междужилищни пространства  и  други  територии общинска  собственост,  като  същите 
не  могат  да  бъдат  провеждани  без  предварително  писмено  разрешение  от  Община 
Кричим; 

  извършването  на  дейности,  причиняващи шум  над  допустимите  норми,  както 
следва: 

o  За времето от 07.00 до 19.00 ч. – не повече от 55 децибела dB(A) 
o  За времето от 19.00 до 23.00 ч. – не повече от 50 децибела dB(A) 

Писменото  разрешение  се  издава  от  Кмета  на  община  Кричим  след  подадено 
писмено  заявление  по  образец,  с  което  се  определят  реда,  условията  и  мястото  при 
провеждане  на  гореизброените  мероприятия  на  открито  на  територията  на  Община 
Кричим. Заявлението се подава в деловодство, стая № 13 на община Кричим, в срок не 
пократък  от  4  /четири/  работни  дни  преди  провеждане  на  мероприятието.  Липсата  на 
издадено  от  община Кричим  Разрешение  за  провеждане  на  мероприятие  на  открито,  е 
основание за налагане на глоби в размер от 50 до 200 лева, а при повторно нарушение от 
100 до 400 лева на организатора на мероприятието. 

2. Работа с ромското малцинство.
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Оптимизирано  е  работното  време на ПИ и мл. ПИ,  обслужващи района,  с цел 
увеличаване на полицейското присъствие.  Периодично се провеждат срещи и беседи с 
ромските лидери и ромското население, засилен е контрола и наблюдението на  лица в 
ромската  махала,  склонни  към  извършване  на  престъпления  и  нарушение  на 
обществения ред. 

3. Престъпления против личността. 
През  периода м.януари   м.декември  2015г.  на  територията на общината    няма 

извършени  криминални  престъпления  против  личността.  На  видни  места  из  града  се 
разпространиха  материали  за  опасността  от  телефонните  измами    и  борбата  срещу 
насилието над жените. 

4.  Организация  на  безопасно  движение  в  Община  Кричим,  подобряване  на 
сигнализацията, пътната и улична осветителна мрежа. 

От анализа на основните цифрови показатели по безопасността на движението е 
видно,  че  има  значителна  тенденция  към  увеличение  делът  на  тежките  пътно   
транспортни произшествия през 2015 година. Тревожен е факта, че участниците в ПТП 
продължават  да  бъдат    предимно  млади  хора.  Чести  са  случаите,  когато  водачи 
управляват    МПС  след  употреба  на  алкохол,  неправоспособни  и  с  несъобразена 
скорост.  Наблюдава  се  засилена  тенденция  малолетни  и  непълнолетни  лица  да 
управляват МПС. Липсва и контрол от страна на родителите. 

След изучаване на пьтната обстановка в Общината, бяха набелязани мероприятия 
за подобряването й. През месец юни сигнализирани с пътни знаци всички кръстовища, 
местата,  забранени  за  престой и  паркиране на МПС,  както и местата  за  паркиране. В 
същата година беше положена хоризонтална и пътна маркировка по кръстовищата и в 
районите на училищата непосредствено преди началото на учебната година. 
Проведени  80  (осемдесет)  специализирани  полицейски  операции,  свързани  с 
безопасността на  движението.   Връчени  248  (двеста  четиридесет  и  осем) наказателни 
постановления. 

Комисия,  назначена  със  Заповед  на  Кмета  на  общината  ежемесечно  извършва 
проверка  на  уличното  осветление  в  града.  След  констатация  от  тяхна  страна, 
обслужваща фирма отстранява неизправностите в осветителната мрежа на общината. 

5.  Взаимодействие  между  РУП    гр.  Стамболийски  и  охранителните  фирми  за 
предотвратяване и недопускане на престъпления на територията на общината. 
Извършени  28  (двадесет  и  осем)  броя  охранителни  обследвания  на  банкови  и 
небанкови институции, питейни заведения, училища и други обекти. 

6. Националната кампания „Да изчистим България заедно 2015” 
Проведено  съвместно  участие  на  всички  институции  в  Националната  кампания  „Да 
изчистим България заедно  2015” при спазване изискванията за безопасност и  защита 
на гражданите при провеждането на това масово мероприятие и оказване на съдействие 
от страна на служителите от РУП – Стамболийски. 

7. Срещи със самотно живеещи възрастни хора 
Проведени 20 (двадесет) срещи със самотно живеещи възрастни хора във връзка 

със  зачестилите  телефонни  измами  и  кражбите  на  лично  имущество.  Вследствие 
разяснителната кампания измамените лица на територията на общината в сравнение със 
същия период на миналата година са намалели с 3 (три). Обърнато особено внимание 
на  това  да  не  допускат  непознати  лица  в  домовете,  да  не  се  доверяват  на  телефонни 
обаждания и при съмнения за измами да  съобщят незабавно на тел.112 

8. Битова престъпност и опазване имуществото на гражданите.
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Съгласно утвърден план на територията на града съвместно със служителите от РУП – 
Стамболийски предадени сили от Дирекция „Жандармерия” с цел противодействие на 
битовата престъпност и опазване имуществото на гражданите. 

По  Наредба №  1  за  поддържане  и  опазване  на  обществения  ред,  чистотата  и 
имуществото но територията на община Кричим и Закона за българските документи за 
самоличност  съставени  28  (двадесет  и  осем)  акта,  свързани  със  силна  музика  при 
провеждане  тържества  на  открито  без  предварително  издадено  разрешение  за  това, 
липса на документи за самоличност, изгубени и т.н. 

9. Охрана на обществения ред 
На 28.04.2015г. от 14.00ч. в Общински Младежки дом се проведе акция за раздаване на 
препарати  за  измерване  на  кръвна  захар  (глюкомери),  предоставени  безвъзмездно  от 
швейцарска  хуманитарна  организация.  65  (шестдесет  и  пет)  пациенти,  диабетици, 
инсулинозависими  от  град  Кричим  получиха  пълни  комплекти  от  найновите 
швейцарски глюкомери „Бионайм”. С цел опазване на обществения ред и сигурност бе 
осигурено непрекъснато полицейско присъствие до приключване на акцията.


	ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т  ПРИ  ОБЩИНА К Р И Ч И М
	Р Е Ш Е Н И Е

