ОБЩИНА ЛОВЕЧ
Дейности на Община Ловеч, в изпълнение на целите и приоритетите на
Областен план за превенция на престъпността за периода 2016-2018 г. на Област Ловеч
(Приети на заседание на общинска Комисия за обществен ред и сигурност в Община Ловеч на 6.04.2017 г.)
Номер
на
мярка

Дейности за изпълнение

Срок на
изпълнение
на дейността

Очаквани резултати

Индикатори за
изпълнение

Отговорни институции
Водещ

Партньор

ПРИОРИТЕТ: Изграждане на сигурна и безопасна среда в населените места.
ЦЕЛ 1: Ограничаване на извършването на престъпления против собствеността и кражбите на селскостопанска продукция.
1. Преглед на нормативните
2016-2017
Определяне на
Актуализирани
Община
Общински
актове, прилагани на
конкретните органи и
Наредби и приети
Ловеч
съвет Ловеч,
територията общината и
техните правомощия,
нови от Общински
РУ на МВР,
актуализиране на
при констатиране на
съвет.
кметове и
разпоредбите, свързани с
посегателства върху
кметски
опазване на обществения ред
собствеността.
наместници на
и имуществото.
Регламентиране на
населени места
Приемане на Наредба за
правата и задълженията
в общината,
охраната и опазването на
на кметовете и
граждани
селскостопанското
кметските наместници в
имущество в Община Ловеч.
населените места, както
Синхронизиране на
и длъжностни лица от
подзаконовите нормативни
общинската
актове с националното
администрация, чрез
законодателство.
оправомощаване да
съставят актове за
установяване на
нарушения на лицата, за
които са установени, че
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Номер
на
мярка

2.

3.

Дейности за изпълнение

Срок на
изпълнение
на дейността

Извършване на наблюдение
2016 - 2018 г.
на лица - потенциални
извършители на
престъпления против
собствеността и кражби на
селскостопанска продукция,
включително чрез
определяне на кметове и
кметски наместници за лица,
следящи режима на лицата
по населени места с
наложена пробационна
мярка.
Подпомагане на
2016 - 2018 г.
компетентните органи и
подаване на своевременна
информация от кметовете на
кметства и кметските
наместници за извършване на

Очаквани резултати

злоупотребяват със
селскостопанско
имущество, продукция
и инвентар.
Определяне на реда и
времето за използване
на превозни средства с
животинска тяга за
повишаване пътната
безопасност.
Предотвратяване на
престъпления против
собствеността и кражби
на селскостопанска
продукция от
наблюдаваните лица –
потенциални
извършители

Предотвратяване и
намаляване на
възможността за
търговия с незаконно
придобита
селскостопанска

2

Индикатори за
изпълнение

Отговорни институции
Водещ

Партньор

Намален брой
РУ на МВР,
престъпления против ГДИН
собствеността и
кражби на
селскостопанска
продукция, спрямо
предходната година

Кметове на
населени места
и кметски
наместници,
служители от
общинска
администрация

Брой извършени
проверки

Община Ловеч
ОДБХ,
Кметове на
населени места
и кметски
наместници

Брой констатирани
правонарушения

РУ на МВР

Номер
на
мярка

Дейности за изпълнение

Срок на
изпълнение
на дейността

Очаквани резултати

Индикатори за
изпълнение

Отговорни институции
Водещ

проверки на местата за
продукция, домашни
търговия със
животни и птици,
селскостопанска продукция,
цветни метали и билки
домашни животни и птици,
цветни метали и билки
4.
Идентифициране и
2016 - 2018 г.
Намаляване
Разпространение на
НСОРБ
разпространение сред
посегателствата върху
водещи местни
общините на ефективни
селскостопанска
нормативни актове и
местни нормативни актове и
продукция и
добри превантивни
добри практики по опазване
имущество, особено
практики
на селскостопанска
през активния период
продукция и имущество на
гражданите
ЦЕЛ 2: Намаляване на посегателствата над публичната собственост и инфраструктура, както и спазване на
правните и моралните норми на обществения ред.
1
Подобряване охраната на
2016-2018
Намаляване на
Намален брой на
Община
значими туристически и
посегателствата върху
посегателствата
Ловеч
инфраструктурни
публичната
спрямо предходната
обекти, културни институти
година
и обекти, спортни обекти и
съоръжения, паркови
елементи и декоративна
растителност, чрез
изграждане система за
видеонаблюдение или
физическа охрана
2.
Публикуване на информация 2016 - 2018 г.
По-добра
Брой публикувани
Община
на сайта на община Ловеч и в постоянен
информираност за
съобщения и
Ловеч
туристически
осигуряване на лична
информация по
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Партньор

Община
Ловеч,
кметове на
населени места
и кметски
наместници

РУ Ловеч,
културни
институти

Културни
институти,
Спортни

Номер
на
мярка

Дейности за изпълнение

Срок на
изпълнение
на дейността

Очаквани резултати

Индикатори за
изпълнение

Отговорни институции
Водещ

Партньор

информационен център по
безопасност и
теми,
клубове,
теми, свързани с
възможност за търсене
свързани с
НПО
безопасността на туристите,
на съдействие от
безопасността и
участниците в спортни,
компетентните органи
съдействие на
културни и други
туристите,
мероприятия на територията
участниците в
на общината и
спортни, културни и
оказване на съдействие от
други мероприятия
страна на компетентните
на територията на
органи
общината
ЦЕЛ 3: Предприемане на ефективни мерки за елиминиране на незаконната сеч и свързаната с нея търговия.
1.
Засилване контрола на
2016-2018
Намаляване на
Брой предотвратени Община
РУ Ловеч
Община Ловеч и пряко
незаконния добив на
действия по
Ловеч, чрез Кметове и
взаимодействие с
дървесина
незаконно изсичане
ОГС
кметски
компетентните органи за
на дървесина
наместници на
елиминиране на незаконната
Намален брой на
населени
сеч и търговия с незаконно
посегателствата
места,
добита дървесина
спрямо предходната
граждани
година
ПРИОРИТЕТ: Изграждане на среда на толерантност сред децата и младежите и възпитаване на дух на отговорност и развиване
на гражданска култура.
ЦЕЛ 1: Намаляване на насилието сред децата и младежите.
1.
Провеждане на проучване на 2016-2018
Набиране на данни за
Брой обхванати
Община
Училищата на
степента на агресия сред
наличие на агресия в
ученици
Ловеч, чрез територията на
учениците на територията на
училищата, степен на
Общински
Община
Община Ловеч
развитие, анализ и
съвет по
Ловеч,
набелязване на мерки за
наркотични ЦНСТ
предотвратяване и
вещества и

4

Номер
на
мярка

2.

3.

4.

Дейности за изпълнение

Срок на
изпълнение
на дейността

Организиране на инициативи 2016-2018
с участието на деца и
родители по повод
Международния ден за
защита на децата, жертви на
агресия
Социално-консултативна
2016-2018
работа и подкрепа на деца,
жертва на насилие или в риск
от насилие и техните
семейства, деца с асоциално
и насилническо поведение
Повишаване
информираността
на
медицинските специалисти и
работещите в сферата на
социалните
услуги
за
идентифициране на рисково
поведение,
свързано
с
насилие над деца

2016 - 2018 г.

Очаквани резултати

намаляване на
агресията.
Издаване на
информационни
материали в помощ на
подрастващите и
родителите.
Намаляване на
агресията сред децата.
Повишаване на нивото
на информираност.
Получаване на
подкрепа на децата в
риск и техните
семейства
Намаляване на броя на
децата, жертви на
насилие
Предотвратяване
на
насилието над деца и
идентифициране
на
рискови групи
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Индикатори за
изпълнение

Брой консултирани
родители

Отговорни институции
Водещ

Партньор

Превантивн
оинформацио
нен център

Брой инициативи
Брой обхванати деца
и родители

Община
Ловеч, чрез
ПИЦ и
МКБППМН

Училищата на
територията на
Община Ловеч

Брой семейства,
получили подкрепа
Намален брой деца,
Жертва на насилие,
спрямо предходната
година

Община
Ловеч

Училищата на
територията на
Община
Ловеч, ЦНСТ

Брой проведени
обучения
Брой обхванати
специалисти

Община
Ловеч

НПО, РЗИ

Номер
на
мярка

5.

Дейности за изпълнение

Прилагане
на
Координационен механизъм
за
взаимодействие
при
работа в случай на деца
жертва на насилие или в риск
от
насилие
и
за
взаимодействие
при
кризисна интервенция

Срок на
изпълнение
на дейността

2016 - 2018 г.

Очаквани резултати

Подобряване
на
междуинституционално
то взаимодействие и
координация

Индикатори за
изпълнение

Брой работни срещи
на
мултидисциплинарн
ия екип по
Координационния
механизъм

Отговорни институции
Водещ

Партньор

Дирекция
„Социално
подпомаган
е“ – Ловеч

Община Ловеч
Районно
управление Ловеч
Районна
прокуратура
РИО

Осигуряване
и
гарантиране
на
безопасна среда на
децата в риск
ЦЕЛ 2: Организиране на свободното време и ограничаване употребата на алкохол и наркотични вещества и техните аналози.
1.
Провеждане на
постоянен
Повишаване на
Брой проведени
Община
Училищата на
информационни кампании
информираността на
кампании
Ловеч, чрез територията на
сред децата за вредите от
подрастващите.
ПИЦ
Община Ловеч
употребата на алкохол и
Намаляване на
наркотичните вещества
последиците от
употребата на алкохол и
наркотичните вещества
сред подрастващите
2.
Организиране на безплатни
2016-2017
Повишаване интереса
Брой проведени
Община
Спортни
занимания през лятото,
на подрастващите към
мероприятия
Ловеч
клубове,
ангажиране на децата в
спорта и културните
Брой включили се
младежки
спортни и културни
занимания
деца
НПО, ОДК,
мероприятия и обществено
Народните
полезни дейности
читалища
3.
Насърчаване участието на
2016 – 2018 г. Подпомагане дейността Брой проведени
Община
Спортни
на
спортните
децата и младежите в
спортни инициативи
Ловеч
клубове,
организации в областта
дейностите, планирани в
младежки
на спорта, туризма и
Спортния календар на
НПО, ОДК
свързаните с тях прояви Брой деца и
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Номер
на
мярка

Дейности за изпълнение

Срок на
изпълнение
на дейността

Очаквани резултати

Индикатори за
изпълнение

Отговорни институции
Водещ

Партньор

Община
Ловеч
ОСНВ
ПИЦ

РБ
„Проф.Беню
Цонев“
Училища

на местно, регионално и младежи, включени
национално ниво.
в дейностите на
Спортния календар
Увеличаване
на
възможностите
за
участие на децата и
младежите в спортни
занимания
през
свободното им време.

Община Ловеч

Използвани
възможности на спорта
като превенция срещу
заболявания,
наднормено тегло,
нетолерантността,
насилието, употребата
на цигари, алкохол и
наркотици.

4.

Продължаване дейността на
Превантивно информационен център
/ПИЦ/ в Община Ловеч

2016-2018 г.

Формирани и развити
социални умения в
децата и младежите –
толерантност,
лидерство, доверие,
честност, дисциплина и
увереност.
Проведени дискусии по
метода „Световно
кафене“ по теми,
свързани с проблемите
на употреба и
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Брой проведени
дискусии Брой
участници
Брой обучени

Номер
на
мярка

Дейности за изпълнение

Срок на
изпълнение
на дейността

Очаквани резултати

злоупотреба на
наркотични вещества
Проведени обучения на
ученици по метода
„Връстници обучават
връстници“

Индикатори за
изпълнение

Отговорни институции
Водещ

Партньор

РЗИ - Ловеч

Община Ловеч
БЧК
НПО

МИКЦ Ловеч

Община Ловеч
РБ

ученици
Брой включени деца
и младежи в
дейностите на
Програма „Ваканция
без риск“

Реализирана Програма
„Ваканция без риск“

5.

Организиране и провеждане
на информационни кампании
относно здравните и
социалните вреди от
употребата на алкохол и
наркотични вещества

2016 – 2018 г.

6.

Предоставяне на
консултации, информация,

2016 – 2018 г.

Осмислено свободно
време на децата и
младежите през
ваканциите и намален
риск от употреба на
наркотични вещества
Повишена
информираност на
младите хора за
здравните и социалните
вреди от употребата на
алкохол и наркотични
вещества
Повишена обществена
чувствителност по
темата
Повишена
информираност на
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Брой проведени
кампании

Брой предоставени
услуги, консултации,

Номер
на
мярка

Дейности за изпълнение

Срок на
изпълнение
на дейността

Очаквани резултати

Индикатори за
изпълнение

Отговорни институции
Водещ

Партньор

обучения, инициативи
младите хора относно
инициативи,
„Проф.Беню
относно насърчаване на
здравословния начин на обучения
Цонев“
здравословния начин на
живот и превенция на
НПО
живот, доброволчеството,
зависимост
ограничаване употребата на
Брой обхванати
алкохол и наркотични
младежи
вещества от Младежки
информационноконсултантски център Ловеч
ЦЕЛ 3: Намаляване броя на необхванатите и преждевременно напусналите образователната система лица в задължителна
училищна възраст.
1.
Изготвяне и реализиране на
2016-2017
Намаляване дела на
Достигнат дял на
Община
МОН,
План на Община Ловеч за
преждевременно
преждевременно
Ловеч
училищата на
съдействие на водещите
напусналите
напусналите
територията на
институции за реализиране
образователната
образователната
Община Ловеч
на плана за 2016-2017 г. за
система
система под 11 %
изпълнение на Стратегията
за намаляване дела на
преждевременно
напусналите образователната
система 2013-2020 година.
2.
Оказване на съдействие на
2016-2018
Намаляване дела на
Намален
ДАЗД
Община
отговорните институции,
отпадащите от
брой/процент
Ловеч, МОН,
според задълженията,
образователната
отпаднали ученици,
ДСП, ккметове
регламентирани в ЗПУО, за
система ученици.
спрямо предходната
на кметства и
осигуряване на подкрепа и
Увеличаване на броя на година.
кметски
връщане на децата в
реинтегрираните.
Увеличен
наместници
училищната среда и
брой/процент
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Номер
на
мярка

Дейности за изпълнение

Срок на
изпълнение
на дейността

Очаквани резултати

превенция на повторното
отпадане

Индикатори за
изпълнение

Отговорни институции
Водещ

Партньор

реинтегрирани
ученици, спрямо
предходната година
ПРИОРИТЕТ: Създаване на условия за намаляване на риска от престъпления сред уязвимите групи.
ЦЕЛ 1: Ограничаване на измамите и посегателствата над възрастни и самотноживеещи хора в малките и отдалечените
населени места.
1.
Осъществяване на
2016-2018
Осигуряване на
Намален брой на
Кметове и
Община
наблюдение от кметовете на постоянен
спокойствие на
възрастните, болни и кметски
Ловеч,
кметства и кметските
възрастните, болни и
самотноживеещи
наместници гражданско
наместници над възрастните,
самотноживеещи хора,
хора в отдалечените на населени общество,
болни и самотноживеещи
чрез проява на
места, поставени в
места
частния бизнес
хора.
загрижесност и
условия на риск.
Поддържане на ежедневни
подкрепа.
контакти със съседите и
собствениците на търговски
обекти за движението и
поведението на възрастните,
болни и самотноживеещи
хора.
2. Провеждане на
2016.2018
Осигуряване на
Намален брой на
Кметове и
Община
информационни кампании
постоянен
спокойствие на
възрастните, болни и кметски
Ловеч,
след възрастните хора за
възрастните, болни и
самотноживеещи
наместници гражданско
превенция на измамите и
самотноживеещи хора,
хора в отдалечените на населени общество,
посегателствата, на които
чрез проява на
места, поставени в
места
частния бизнес
могат да бъдат подложени.
загрижесност и
условия на риск.
подкрепа.
ЦЕЛ 2: Осъществяване на подкрепа за социална рехабилитация на лицата, освободени от местата за лишаване от свобода,
условно осъдени и наказаните с пробация.
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Номер
на
мярка

Дейности за изпълнение

Срок на
изпълнение
на дейността

Очаквани резултати

Индикатори за
изпълнение

Отговорни институции
Водещ

Партньор

Осигуряване на подкрепа на
2016-2018
Създаване на
Намален брой лица,
Общински
Община
лишените от свобода и
предпоставки за
извършващи
съвет –
Ловеч,
освободените от местата за
реинтеграция на
повторно
Ловеч, чрез Затвора Ловеч,
лишаване от свобода, във
изтърпялите наказание. престъпления.
Наблюдател ЗО „Атлант“
връзка с реинтеграцията им в
Увеличен брой
на комисия Троян
обществото, подпомагане за
интегрирани.
набавяне на необходимите
документи и средства от
първа необходимост,
съдействие за регистрация и
настаняване и помощ за
осигуряване на заетост.
ЦЕЛ 3: Повишаване на образователния, културния и социалния статус на маргинализираните групи от населението.
1.
Съхраняване и развитие на
2016-2018
Осигурена среда,
Брой обхванати
Народните
Община
културната идентичност на
ориентирана към
ученици в
читалища
Ловеч,
учениците от различни
съхраняване на
дейностите
МОН
етноси и техните връстници,
културната идентичност
чрез приобщаване в единна
на подрастващите
мултикултурна среда с
участие в различни дейности
на Народните читалища на
територията на общината
2. Насърчаване участието на
2016-2018
Създаване на
Брой проведени
Народните
Община
родителите и включването
предпоставки по
инициативи
читалища
Ловеч,
им в дейности на Народните
отношение на
Брой включени деца
МОН
читалища
родителите за
и родители
формиране на
убеждение за
1.
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Номер
на
мярка

Дейности за изпълнение

Срок на
изпълнение
на дейността

Очаквани резултати

Индикатори за
изпълнение

Отговорни институции
Водещ

Партньор

продължаване
образованието на
децата им
ПРИОРИТЕТ : Изграждане на устойчиви партньорства за превенция на престъпността между органите на местната власт,
неправителствените организации, бизнеса и гражданското общество.
ЦЕЛ 1: Подобряване на работата на Местната комисия за обществен ред и сигурност, като основен координационен механизъм
за прилагане на политиките за превенция на престъпността на местно ниво.
1.
Създаване към кмета на
2016 - 2017 г.
Изведени приоритети и Изготвен план
Община
Общински
общината на Местна
местни потребности за
за дейността
Ловеч
съвет – Ловеч,
комисия за обществен ред и
подобряване на
на Местната
РУ Ловеч
сигурност.
обществения ред и
комисия
РП Ловеч
Изготвяне на
сигурност
за обществен ред и
Училища,
работни карти по конкретни
Изготвени работни
сигурност
НПО, кметове
проблеми.
карти за работа по
Брой изготвени
на кметства и
Изготвяне на съвместни
проблемно
работни карти по
кметски
планове за противодействие
ориентирания подход в конкретни проблеми
наместници
на престъпни действия на
Местната комисия за
местно ниво с компетентните
обществен ред.
институции.
2.
Актуализиране на договора
2016-2017
Повишаване
Изготвени
Община
РУ Ловеч
за взаимодействие между
ефективността на
предложения за
Ловеч
общината и териториалните
взаимодействие на
нормативни промени
структури на МВР
органите на местната
от работна група.
власт с органите на
Повишено доверие
МВР.
от страна на
Привличане
гражданите в
на партньори от други
органите на местната
компетентни
власт и полицията
институции и
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Номер
на
мярка

Дейности за изпълнение

Срок на
изпълнение
на дейността

Очаквани резултати

Индикатори за
изпълнение

Отговорни институции
Водещ

Партньор

гражданския сектор.
3.
Разпространяване на добри
2018
Подобряване
Приложени добри
Община
НПО, други
практики от дейността на
ефективността на
практики
Ловеч
общински
Комисията за обществен ред
взаимодействие на
администраци
и сигурност, като ефективна
местно ниво
и
форма за превенция на
Развитие на практиките
местно ниво
от дейността на
Комисиите за
обществен ред и
сигурност
ЦЕЛ 2: Привличане на неправителствените организации, бизнеса и гражданите от държавните институции за осъществяване на
дейностите по превенция на престъпността.
1.
Провеждане на срещи с
2016-2018
Подобряване
Брой проведени
Община
НПО,
неправителствените
постоянен
ефективността на
срещи
Ловеч
граждани,
организации, бизнеса и
взаимодействие на
Брой проведени
РУ Ловеч,
гражданите за осъществяване
органите на местната
анкети
кметски и
на дейностите по превенция
власт и гражданското
Изготвен анализ и
обществени
на престъпността.
общество
набелязани мерки и
съвети,
Включване на представители
дейности за
квартални
в Комисията по обществен
превенция на
съвети
ред и сигурност.
престъпността на
Провеждане на анкети и
територията на
сондиране мнението на
общината
гражданите за най-често
извършваните нарушения и
престъпления.
Разкриване на връзка за
приемане на сигнали за
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Номер
на
мярка

Дейности за изпълнение

Срок на
изпълнение
на дейността

Очаквани резултати

Индикатори за
изпълнение

нарушения и предложения за
подобряване на обществения
ред и повишаване
сигурността на гражданите.
ПРИОРИТЕТ: Техническо и организационно обезпечаване на превенцията на престъпността.
ЦЕЛ: Изграждане и интегриране на системи за видеонаблюдение.
1
Проектиране, изграждане,
2017-2018
Изграждане и
Изградени системи
Внедряване, интегриране и
внедряване на системи
за видеонаблюдение
развитие на
за видеонаблюдение на и видеоконтрол
системи за видеонаблюдение.
възлови места, с
концентрация на
пътнотранспортни
произшествия и
извършени криминални
престъпления
2.
Разпространение сред
2016-2018
Подобрени условия за
Разпространени
компетентните органи на
проектиране
актуализирани
актуализиран вариант на
изграждането на
критерии сред
критерии на МВР за
системите за
всички кметства
определяне на местата за
видеонаблюдение.
изграждане на
видеонаблюдение.
ЦЕЛ 2: Координация при изграждането и експлоатацията на системите за видеонаблюдение.
1
Взаимодействие с частния и
2016-2018
Подобряване на
Брой изградени
публичния сектор и
сигурността и
интегрирани видео
използване на техните
намаляване на нивата
системи с частния и
ресурси/системи за
на престъпността в
публичния сектор
видеонаблюдение/ с оглед
зоните с изградено
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Отговорни институции
Водещ

Партньор

Община
Ловеч

РУ Ловеч

РУ Ловеч

Община Ловеч

ОДМВР

Частен и
публичен
сектор
Община Ловеч

Номер
на
мярка

Дейности за изпълнение

Срок на
изпълнение
на дейността

Очаквани резултати

видеонаблюдение.
Осигуряване на
свързаност и
интегриране на
системите за
наблюдение паралелно
в пунктове на МВР и на
общината и пълноценно
използване на принципа
– „всеки реагира според
компетенциите си“
ЦЕЛ 3: Кадрово обезпечаване на дейностите по превенция на престъпността.
1. Организиране и провеждане
2016-2018
Повишаване на
на обучения за повишаване
административния
на компетентността и
капацитет на
квалификацията на
служителите
служителите в общинската
Повишаване на нивото
администрация, кметовете на
на компетентност при
кметства и кметските
комуникация със
наместници, свързани с
заинтересованите в
превенция на престъпността.
процеса страни

Индикатори за
изпълнение

Отговорни институции
Водещ

Партньор

подобряване способностите
за противодействие на
битовата престъпност.

Изготвил:
Даниела Цанова
Секретар на Община Ловеч
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Брой проведени
обучения
Брой обучени
служители

Община
Ловеч

ИПА, НСОРБ,
НПО,
РУ Ловеч

