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                        Отчетът е приет с Решение №19 от 31.03.2015 г. на ОбС Ивайловград.                                    

 

 

О Т Ч Е Т 

ОТ  ДИАНА  ОВЧАРОВА  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ 
 ЗА  2014 Г.  

 
          В съответствие с Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет и 

взаимодействието му с общинската администрация на Община Ивайловград, 
предоставям настоящия отчет за работата на Комисията за посочения по-горе период.   
          На свое заседание Общинският съвет избра Общинска комисия по обществен ред 
и сигурност, на която председател е Кмета на общината. За изминалата година 
Комисията проведе две заседания.  
         Общинска комисия за обществен ред и сигурност се явява местен орган за 
реализиране на националната политика за превенция на престъпността в община 

Ивайловград и прилагане на модела „Полицията в близост до обществото”. 
 

          Комисията е в следния състав:  

1. Диана Овчарова – председател 
2.  Кръстю Делииванов – секретар 
3. Виолета Недялкова – зам-кмет на община Ивайловград 
4. Деян Павлов – началник на РУ „Полиция” Ивайловград 
5. Николай Койчев –  н-к група ОП 
6. Александра Хорозова – директор на СОУ „Хр. Ботев” 
7. Елена Стефанова – директор Д СП  
8. Георги Георгиев – инсп. Пробационна служба 
9. Мехмед Хасан – общински съветник 
10. Стефан Ставрев - общински съветник 
11.  Димитър Кискинов - общински съветник 

           Общинската комисия за ред и сигурност поддържа дългосрочна мисия за оценка 
и активна помощ на полицейските структури при участие в социалните процеси на 

Община Ивайловград за премахване на конфликтите и ограничаване на престъпността.  
           Съгласно Договор за обществен ред и сигурност, за резултатите от своята работа, 

разработените и предприети мерки, постиженията и проблемите в хода на дейността, 
договарящите се страни се отчитат пред обществеността на Община Ивайловград и  
пред Общински съвет Ивайловград. 
            Неразделна част от Договора са Работна карта №1, Работна карта №2, Работна 

карта №3 и Работна карта №4. 
           За сведение през 2014 г. в РПУ-Ивайловград са регистрирани общо 87 

заявителски материали-преписки, от които 47 са криминални престъпления. 
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           Разпределението е следното: в гр. Ивайловград – 20 извършени престъпления, в 

селата са извършени 13 престъпления, извън населените места са извършени 12 

престъпления и 2 бр. престъпления са извършени в граничната зона.   
         През 2014 г. на територията на Община Ивайловград няма регистрирани и 

извършени непристойни действия и груби нарушения на обществения ред, изразяващи 

явно неуважение към обществото по смисъла на чл.325 от НК – едро хулиганство. 
 

 

В изпълнение на Работна карта №1 

        Засилване на полицейското присъствие в Община Ивайловград за намаляване на 

броя на регистрираните престъпления. 

        Периодично (на тримесечие или при възникнала необходимост) се актуализират 

маршрутите за движение на нарядите по охрана на обществения ред в чертите на града. 
Можем да отчетем засилено присъствие на полицейските инспектори в селата на 
общината. Решават се съвместно с кметските наместници и кметовете по селата 

възникналите проблеми. По време на селскостопанските кампании се засилва контрола 
на пътните средства, превозващи продукция и се назначават полски пазачи.Засилено е 

и присъствието на полицейски служители в района на училището и автогарата, както и 
по маршрутите за придвижване на учениците. Няма регистрирани престъпления или 
правонарушения в учебните и детски заведения на територията на Община 

Ивайловград. На лице е висока ефективност при пропускателния режим.  
 

В изпълнение на Работна карта №2 

Осигуряване на закрила и предпазване от престъпни посегателства върху 

живота и имуществото на самотноживеещи, възрастни хора в Общината. 

             В началото на всяка година се изготвят списъци на самотноживеещите хора и 
възрастни лица в общината. Тези списъци се актуализират периодично със 

съдействието на  кметовете и кметските наместници. При посещението си в селата 
полицейските и младши полицейските инспектори задължително се информират за 
състоянието и нуждите на посочената категория жители. Веднъж седмично се планират 

и провеждат специализирани полицейски операции в малките населени места, като се 
акцентира върху недопускане на посегателство върху имуществото на гражданите.  
  
В изпълнение на Работна карта №3 

Набелязване на мерки за борба с противообществените прояви, употребата и 

разпространяването на наркотични вещества сред малолетни и непълнолетни. 

           Организираха се превантивни мероприятия в ивайловградските 

училища(атиспин кампания по случай международния ден против спин.) Изнесоха са 
профилактични беседи от медицински лица и полицейските инспектори (проведе се 
обучение на тема ”Правила за движение по пътищата” с деца от ОДЗ Ивайловград от 

служители на РУ на МВР Ивайловград. Провеждани са периодични беседи и със 
собствениците и управителите на питейни и увеселителни заведения. Във връзка с 

превенцията и разкриването на престъпления, свързани с наркотични вещества, 
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ежеседмично и незабавно при получаване на сигнал се организират специализирани 

полицейски операции от служители от РУ на МВР Ивайловград. Извършват се 
проверки на питейни заведения и други места, които се посещават от проявени лица. 
Осигурява се присъствие на униформени служители в районите на учебните заведения. 
За превенция на уличните престъпления са организирани нощни обходи от служители 
на  РУ на МВР Ивайловград. 
 

В изпълнение на Работна карта №4 

Подобряване на инженерната инфраструктура, пътната сигнализация, 

маркировката и осветеността на улиците и парковите територии. 

            Подобрява се пътната настилка в цялата община, чрез ремонт и изграждане на 

нови пътища. Поддържа се добра хоризонтална и вертикална маркировка, изграждат се 
изкуствени неравности край училищата и най-натоварените райони, изграждат се 
тротоари за пешеходците. Отремонтира се редовно осветлението по маршрутите за 

предвижване на ученици и граждани. Периодично се провеждат заседания на 
общинската комисия по безопасност на движението където се набелязват допълнителни 

мерки за подобряване на безопасността. На територията на Община Ивайловград през 
2014 г. са възникнали 9 бр. ПТП, които са с материални щети и има ранени 4 човека. 


