
Приложение към Решение № 394, 
 взето с протокол № 47 от 21.05.2019 г. 

                                                                  на Общински съвет – Кричим 

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ПЛОВДИВ

РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - СТАМБОЛИЙСКИ

гр. Стамболийски, ул. „Г. С. Раковски” № 2 1 ,  тел.: 0339 633-11 

СПОРАЗУМЕНИЕ  
ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО 

Днес ................... 2019 г. в гр. Кричим между: 

1. ОБЩИНА КРИЧИМ, ЕИК (по БУЛСТАТ) 115244456, с адрес: обл. Пловдив, 
общ. Кричим, гр. Кричим, п.к. 4220, пл. „Обединение” № 3, представлявана от Атанас 
Калчев – кмет на община Кричим

2. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - СТАМБОЛИЙСКИ, представлявано 
от Началник РУ главен инспектор Ангел Керпиев, на основание чл.61,  ал.2, т. 4, б. „г” от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, като взеха предвид 
необходимостта от подобряване сигурността на гражданите в Община Кричим и в 
изпълнение на Програмата за взаимодействие между МВР и НСОРБ за периода 2019-
2020 година, се сключи настоящото споразумение за следното: 

Глава I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1. ( 1 )  Настоящото споразумение дефинира по договорен път ангажиментите, 
които страните поемат относно разработване и реализация на съвместна дейност по 
подобряване на сигурността на гражданите и определя предмета, обхвата и целта на 
сътрудничеството, формата на сътрудничество, правата и задълженията на страните.  

(2). Участието на страните в споразумението е на доброволен принцип.  

Глава ІІ. ПРЕДМЕТ И ОБХВАТ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО

Чл.2. Предмет на настоящото споразумение е регламентиране на ангажиментите, 
които страните поемат по разработването и реализацията на съвместната дейност по 
чл.1.

Чл.3. В обхвата на така определения предмет на споразумението за 
сътрудничество са включени ангажиментите на страните, съгласно Плана за обществен 
ред и сигурност, неразделна част от настоящото Споразумение.  

Глава ІІІ. ЦЕЛИ 

Чл. 4. Основната цел на настоящото споразумение е повишаване на 
ефективността по опазване на обществения ред и сигурността на гражданите на 
територията на община Кричим, чрез взаимодействие и прилагане на мерки и дейности 
сързани с: 

1. Повишаване ролята на превенцията и противодействие на престъпността; 



2. Повишаване ефективността на сътрудничество между Районно управление 
гр. Стамболийски и общинска администрация – Кричим; 

3. Повишаване безопасността на движението на територията на община 
Кричим; 

4. Форми за взаимодействие и публичност, контрол и отчитане. 

Глава ІV. ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА СТРАНИТЕ

Чл.5. Всяка от страните в споразумението страна има следните права и 
задължения: 

1. Да участва активно в дейностите - предмет на това споразумение; 
2. Да иска информация относно дейностите и финансово-техническото 

изпълнение на предмета на това споразумение; 
3. Да сътрудничи и съдейства за изпълнение на Плана за обществен ред и 

сигурност; 
4. Да създава благоприятни условия за привличане на обществеността при 

решаването на проблемите на сигурността; 
5. Да прави препоръки, предложения и да дава насоки за осъществяване на Плана 

за обществен ред и сигурност; 
6. Да популяризира добрите практики в областта на сигурността и безопасността 

на гражданите; 
7. Началникът на РУ - Стамболийски и Кмета на община Кричим представят пред 

обществеността и Общински съвет - Кричим публичен отчет за изпълнение на мерките по 
Плана за обществен ред и сигурност за предходната година, който се публикува и на 
интернет-страницата на общината; 

8. Да прилага принципите на взаимодействие с държавните и местни органи на управление 
и да съдейства за изпълнението на основната цел на Споразумението. 

Глава V. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.6. Изпълнението на съвместната дейност не е еднократен акт, а 
продължава в изпълнение на целите по подобряване на сигурността за създаване на 
стабилна градска и общинска среда.

Чл.7. (1). Настоящото споразумение е сключено за срок до 31.12.2019 г. в 

съответствие с подписаната Програма за взаимодействие между МВР и НСОРБ. 

Продължаване на срока на действието  на споразумението става с преподписване на 

Плана за обществен ред и сигурност за всяка следваща година.  

(2). Изменение и допълнение по споразумението се допуска при промяна на 

местните потребности за сигурност; смяна на една от страните по споразумението или 

други важни обстоятелства, чрез подписване на отделни анекси или протоколи в 

писмена форма, които стават неразделна част от споразумението. 

Споразумението се подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните. 

ОБЩИНА КРИЧИМ РУ-СТАМБОЛИЙСКИ 

Кмет:.........................                                                     Началник:............................  
       /Атанас Калчев/                                                                       /Ангел Керпиев/ 



М И Н И С Т Е Р С Т В О   Н А   В Ъ Т Р Е Ш Н И Т Е   Р А Б О Т И

О Б Л А С Т Н А  Д И Р Е К Ц И Я  Н А  М ВР - П Л О ВД И В  

Р А Й О Н Н О  У П Р А В Л Е Н И Е  – С Т А М Б О Л И Й С К И

г р. С т а м б о л и й с к и,  у л. „ Г. С. Р а к о в с к и”  № 21, т е л. 0339/633 – 11

П Л А Н   З А   О Б Щ Е С Т В Е Н   Р Е Д   И   С И Г У Р Н О С Т

Днес ....................... г. в гр. Стамболийски между Ангел Керпиев - Началник на РУ 

гр. Стамболийски при ОД МВР- гр. Пловдив и Атанас Калчев - Кмет на община 

Кричим се подписа настоящият план, имащ за цел повишаване на ефективността по 

опазване на обществения ред и сигурността на гражданите в община Кричим, в 

изпълнение на Програмата за взаимодействие между МВР и НСОРБ за периода 2019 г. - 

2020 година.

І. Основни насоки на взаимодействието:

1. Повишаване и утвърждаване ролята на превенцията като стратегически, 

приоритетен и най-ефективен подход в борбата с престъпността. 

2. Развиване и усъвършенстване на националните и местните политики за 

превенция на престъпността. 

3. Повишаване ефективността на сътрудничеството между институциите в 

областта на превенцията на престъпността. 

4. Развиване на механизми за активизиране на гражданското общество като 

ключов елемент в комплекса от субекти на превенцията. 

5. Осъществяване на системен мониторинг върху резултатите от превантивната 

дейност. 

6. Запознаване на гражданите с модели за безопасно поведение, с цел да се 

предпазят от престъпления. 

ІІ. Конкретни дейности: 

1. Превенция и опазване на обществения ред на територията на община Кричим. 
Противодействие на битовата престъпност и опазване на публичното имущество.  

а/ Разработване и прилагане на мерки за работа с рискови групи - потенциални 
жертви на битова престъпност (самотно живеещи, възрастни хора и др.), за 
запознаване с известни престъпни схеми, модели за противодействие и безопасно 
поведение. 

Отговорник: 
 мл. ПИ Д. Пейков и 
представител на Община 
Кричим  
Срок: 31.12.2019 г. 

б/ Прилагане на мерки за превенция с групите в риск от криминализиране и 
виктимизиране. 

Отговорник:  



ОР К. Крушаров и   
пом. ОР. К. Стойчев 
Срок: 31.12.2019 г. 

в/ Изготвяне на препоръки за подобряване сигурността на достъп до входове /метални 
врати, ел. брави, домофони др./ към управителния съвет (управителя) на етажната 
собственост. 

Отговорник:  
мл. ПИ С. Крушаров  и  

                                                              мл. ПИ Д. Пейков 
                                                                                                   Срок: 31.12.2019 г. 

г/ При разработването на проекти по Националните и/или оперативните програми за 
насърчаване на заетостта, при възможност да се заложи наемане на охранители на 
общински публични обекти, както и на полска и горска охрана по мерки за временна 
заетост. 

Отговорник: 
община Кричим 

  Срок: 30.12.2019 г. 

2.  Превенция на престъпността сред деца и младежи.  
а/ Да се предложи в учебните планове да се включат теми за обучение на модели на 
безопасно поведение, лични действия за защита от посегателство, общински регламенти по 
обществен ред, вечерен час и др.; 

Отговорник:  
мл. ПИ Д. Пейков и мл. ПИ С. 
Крушаров  
Срок: 31.12.2019 г. 

б/ В началото на всяка учебна година и периодично да се провеждат срещи между 
представители на училищните ръководства и настоятелства, Общината и МВР за 
осигуряване охраната и пропускателния режим в училищата; 

Отговорник:   
ПИ С. Байрев съвместно с 
представител на община Кричим  
Срок: 31.12.2019 год. 

в/ Провеждане на кампании и обучения за превенция на трафик на хора. 

                                                                                   Отговорник:  
                                                                                   ОР К. Крушаров и  
                                                                                   пом. ОР К. Стойчев 

                                                                 Срок: 31.12.2019 год. 

3. По опазване на селскостопанското имущество: 

а/ Провеждане на срещи в началото на селскостопанска  година между представители на 

Общината, РУП и земеделските производители. Обсъждане на мерки по опазване на 

продукцията от посегателства и пожари и планиране на превенцията им. 

Отговорник:  



ОР К. Крушаров. 

Мл. ПИ С. Крушаров  и 

Община Кричим 

 Срок: 30.12.2019 год. 

б/ По време на селскостопанските кампании да се приложат мерки на засилен 

контрол на пътните средства, превозващи продукция, както и недопускане рекет 

на изкупвателните пунктове за производителите. 

Отговорник: ОР К. Крушаров, 

ПИ С. Байрев    

Срок:30.12.2019 год. 

ІІІ.  Повишаване безопасността на движението: 

1. Анализ и промени при необходимост на плановете за организация на движението и 

паркирането в населените места във взаимодействие между общинската 

администрация и РУП; 

Отговорник: Община 

Кричим, ПИ  A.Тарашев  

Срок: 30. 12. 2019 год. 

2. Планиране на обходни маршрути за избягване натоварване на трафика пред търговски 

обекти, заведения, училища, детски градини, здравни пунктове и други; 

Отговорник:  
ПИ С. Байрев, ПИ А.Тарашев, 
община Кричим 
Срок: 30.12.2019 год.

IV.  Механизъм за контрол и отчет: 

Началникът на РУ и Кметът на Общината ще представят публичен отчет пред 

Общински съвет с конкретно изпълнени за годината дейности по Споразумението. 

Отчетът се публикува на интернет-страницата на Община Кричим. 

V.  Форми за взаимодействие и публичност: 

1. ОКОРС да координира взаимодействието на другите нормативно определени 

местни комисии и структури по опазване на обществения ред, сигурността и 

безопасността на движението на територията на Община Кричим. 

2. Да се приложат мерки за популяризиране на Споразумението за обществен ред и 

сигурност и на формите за активно взаимодействие с гражданите съгласно модела 

„Полицията в близост до обществото”. 

3. При публичното представяне пред Общинския съвет на отчетите за изпълнение на 

Плана за обществен ред и сигурност, могат да се канят за участие и представители 

на други заинтересовани институции и страни: прокуратура, следствие, граждански 

организации и др.  

4. Разширяване на формите за съвместно издаване и разпространение на 



информационни издания, материали, както и чрез интернет страниците за 

предоставяне на информация на гражданите по опазване на обществения ред, 

сигурността и безопасността на движението. 

VI. Срок на действие и изменение на плана: 

1. Настоящият план е за срок до 31.12.2019 г. в съответствие с подписаната 

Програма за взаимодействие между МВР и НСОРБ. Продължаване на срока на 

действието на плана е обусловено от преподписване на програмата.  

2. Изменение и допълнение по плана се допуска при промяна на местните 

потребности за сигурност, чрез подписване на отделни анекси или протоколи в 

писмена форма, които стават неразделна част от плана. 

ОБЩИНА КРИЧИМ РУ-СТАМБОЛИЙСКИ

Кмет:.........................                                                 Началник:.............................  
        / Атанас Калчев /                                                                 / Ангел Керпиев / 


