ОТЧЕТ НА ОБЩИНСКАТА КОМИСИЯ ЗА
ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ
Уважаема г-жо Кмет, уважаеми г-н Заместник кмет, уважаема г-жо Председател,
уважаеми колеги общински съветници,
В изпълнение Плана за работа на Общински съвет – Смядово за календарната
2012година, Ви предоставям Отчет за работата на Общинската комисия за обществен
ред и сб игурност, на която съм избран за председател с Решение № 30/21.01
.2012г. на ОбС – Смядово. Членовете на комисията са определени със Заповед на
Кмета на общината. От началото на годината комисията е провела пет заседания.
На Първото заседание през м. февруари 2012г. бяха обсъдени и приети:
1. План за работа на ОКОРС при Община Смядово за 2012 год.
2.Приехме да продължи работата по работна карта – „За опазване на
обществения ред в районите на учебните и детски заведения в Община Смядово
през учебната 2011/2012 година. Недопускане разпространението на наркотици.
Работа по безопасността и сигурността на подрастващите, предотвратяване
противоправните деяния от и срещу младежта”.
3. ОКОРС да провежда заседания на всяко тримесечие или при възникнала
необходимост.
4. На шестмесечие председателя на ОКОРС да представя отчетност за извършена
работа на комисията пред Общински съвет Смядово.
На второто заседание, което се проведе през м.май 2012г. бяха разгледани,
обсъдени и приети:
І. Информация за състоянието на престъпността и обществения ред в община
Смядово през първото тримесечие на 2012г. – докладва гл. инспектор В. Асенов.
Същият внесе проект за две нови работни карти:
1.„Изграждане на контролно-пропускателен пункт (КПП) на път ІІ-73 до
бензиностанция „Петрол” гр.Смядово” и
2. „Превенция по безопасността на движение в малките населени места на Община
Смядово – управление на МПС от неправоспособни водачи, управление на МПС след
употреба на алкохол и предотвратяване на нерегламентирани превози”.
2. В изпълнение на т.5 от плана за работа на ОКОРС, комисията разгледа и
направи предложения за изменения и допълнения на Наредба №1 за внасяне чрез
председателя на комисията пред Общински съвет Смядово
Третото заседание на ОКОРС се проведе през м. юли 2012г. Главен инспектор В.
Асенов запозна комисията с Информация за състоянието на престъпността и
обществения ред в община Смядово през първото шестмесечие на 2012година.
Отговорниците на задачи залегнали в различните работни карти отчетоха
дейността си като се анализира цялостната дейност по всяка работна карта.
изготвят се седмични графици за работат на полицейските служители по охрана на
обществения ред и безопасност на движението в района на учебните и детски заведения
в гр.Смядово и селата Риш, Веселиново и Янково. Полицейското присъствие е
съобразено в натоварените часове, което предимно е през голямото междучасие, по
време на смените и след приключване на учебния процес. Ежемесечно се провеждат
специализирани полицейски операции по линия на «Противодействие на престъпления,

свързани с разпространение на наркотични вещества в близост до и в училищни
райони».
По работна карта №2 „Превенция по безопасността на движение в малките
населени места на Община Смядово – управление на МПС от неправоспособни водачи,
управление на МПС след употреба на алкохол и предотвратяване на нерегламентирани
превози”:
- Слежителите от Участък «Полиция» гр.Смядово ежеседмично планират и
работят по установяване на лица, които не притежават лиценз за извършване на
обществен превоз или удостоверение за регистрация за извършване ва таксиметрови
превози на пътници;
- Ежеседмично планират и работят по безопасност на движението в
обслужваните населени места ;
- Ежемесечно се актуалицира и се предоставя списък на МПС и лица, за които
има конретни сигнали за извършване на нерегламентирани превози на пътници;
- Периодично се предоставя списък на полицейските служители на лица, за
които има данни или сигнали, че управляват МПС след употреба на алкохол, без
правоспособност и след отнемане на СУМПС. За предотвратяване на евентуални тежки
ПТП и недопускане на повторност от страна на нарушителите се предупреждават
писмено на основание чл.56 от ЗМВР, за отговорността която носят по чл.177, ал.1, т.2
от ЗДП и чл.343(в), ал.2 от НК.
По работна карта №3 „Изграждане на контролно пропускателен пункт (КПП) на
път ІІ-73 до бензиностанция „Петрол” гр.Смядово”- основните задачи заложени в
работната карта като партньор на РУП В.Преславх са изпълнени. Остават за
изпълнение по една задача на останалите партньори: Общинска Администрация
Смядово и ОПУ Шумен и работната карта ще бъде реализирана и финализирана в срок.
Четвъртото се проведе през м.септември 2012г. На него бяха разгледани,
обсъдени и приети изпълненията на заложените задачи в работните карти:
Работна карта №1.„За опазване на обществения ред в районите на
учебните и детски заведения в Община Смядово през учебната 2011/2012 година.
Недопускане разпространението на наркотици. Работа по безопасността и сигурността
на подрастващите, предотвратяване противоправните деяния от и срещу младежта” и
Работна карта №2.„Изграждане на контролно пропускателен пункт (КПП)
на път ІІ-73 до бензиностанция „Петрол” гр.Смядово.
Главен инспектор В.Асенов докладва, че задачите в работните карти 1 и 2 са
изпълнени и поради изтичане сроковете им – предложи да се приемат за успешно
реализирани и да се финализират.
Главен инспектор В.Асенов разясни на комисията, че в изпълнение на
Програмата за взаимодействие между МВР и НСОРБ за периода 2012-2013г. е
подписано споразумение за обществен ред и сигурност на 30.08.2012г. между
Началника на РУП В.Преслав и Кмета на Община Смядово. В.Асенов разясни още
основните насоки на взаимодействието, конкретните дейности и механизмите за
контрол и отчет. Срок на действие на споразумението е до 31.12.2013г.
Главен инспектор В.Асенов внесе проект за нова работна карта: „За опазване на
обществения ред в районите на учебните и детски заведения в Община Смядово през
учебната 2012/2013 година. Недопускане разпространението на наркотици. Работа по
безопасността и сигурността на подрастващите, предотвратяване противоправните
деяния от и срещу младежта”.
След разглеждане, обсъждане и внасяне на направените корекции Комисията
прие единодушно работната карта като определи краткосрочен период за оценка –
06.02.2013г., средносрочен период за оценка – 26.06.2013г., финал и крайна оценка 28.08.2013г.
Работната карта ще бъде взета на отчет от председателя на ОКОРС след
събиране на подписите на партньорите.

През м. октомври 2012г. се проведе и петото заседание на ОКОРС, на него
Главен инспектор В. Асенов запозна комисията с Информация за състоянието на
престъпността и обществения ред в община Смядово през деветмесечието на
2012година.
Секретаря на ОКОРС г-жа Елка Кайкова запозна комисията с Плана за работа на
Общински съвет – Смядово за календарната 2012година, в който Комисията да
представи отчет за дейността си до момента. Обсъди се и се прие да бъде внесена
докладна за дейността на ОКОРС от Председателя на Комисията г-н Стоян Шайков.

Изготвил:
Е.Кайкова
Секретар на ОКОРС

