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гр.Девин, ул.”Дружба”, № 1, тел: 03041/21 74, факс: 03041/26 61,  

e-mail: obshtina@devin.bg, web site: www.devin.bg 

 

П Л А Н 
 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ПО ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ 
КЪМ ОБЩИНА ДЕВИН  ЗА ПЕРИОДА 2016-2019Г.  

 
 

I.ЦЕЛ НА ПЛАНА 

1. Изграждане и интегриране на системи за видеонаблюдение на територията 

на община Девин, включително възлови места с концентрация на ПТП и  

криминални престъпления. 

2. Ограничаване разпространението на алкохол и наркотични вещества и 

техните аналози. 

3. Ограничаването на извършването на престъпления против собствеността. 

4. Ограничаване на  измамите и посегателствата над възрастни и самотно 

живеещи хора в малките и отдалечените населени места. 

5. Привличане на неправителствени организации, бизнеса и гражданите от 

държавните институции за осъществяване на дейности по превенция на 

престъпността. 

 

II.ПРОФИЛ НА ОБЩИНА ДЕВИН 

1. Демографско развитие : 

През 2015 г. продължава тенденцията за намаляване населението на 

общината. Това до голяма степен се дължи на ниската раждаемост, 

емиграционните и имиграционните процеси протичащи в общината, поради 

различни фактори, като: липса на работа и търсене на възможност за 

препитание; ниски доходи; търсене на по-високо платена работа; 

продължаване на образованието в други градове или чужбина и др.  

В следствие на ограничените места за трудова реализация голяма част от 

хората в трудоспособна възраст се насочват към големите и развити 

административни центрове в страната и чужбина. 

Население на община Девин /по Данни на ТСБ-Смолян и ГД ГРАО/ 
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Община / 
Населени места 

2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

общо общо общо общо  
Община Девин 12563 12234 11963 11911 
   с. Беден           406 396 370 366 
   с. Брезе           439 423 407 396 
   с. Водни пад      1 1 1 7 
   с. Грохотно        923 910 908 859 
   с. Гьоврен         897 887 879 856 
   гр. Девин          6819 6618 6485 6454 
   с. Жребево        93 91 86 89 
   с. Кестен          92 88 83 77 
   с. Лясково         789 774 748 744 
   с. Михалково     287 284 284 293 
   с. Осиково         330 326 321 327 
   с. Селча           629 606 581 603 
   с. Стоманево     176 173 171 234 
   с. Тешел           6 4 4 1 
   с. Триград         632 611 594 562 
   с. Чуруково       44 42 41 43 

 
 
 
2.Равнище на безработица: 

 По данни на Дирекция «Бюро по труда» – гр.Девин равнището на 

безработица към 31.12.2015 г. в община Девин е 24.08%. Нивото на безработица 

спрямо 2014 год. е намаляло с 1,36%, но остава над средното за област Смолян 

/17.2%/ и над средното за страната /9,2%/. Най-голям е броя на безработните лица 

над 55 г. - 610 лица, а най-малък е броя на регистрираните безработни лица до 19 

г.вкл.- 4 лица. 

 Възможностите за намиране на работа в община Девин са ограничени. 

Частният сектор наема много малък брой от свободната работна ръка. Заетост се 

осигурява основно чрез различните програми и мерки на пазара на труда, като през 

2015 г. повечето от тях са насочени към реалния сектор, а много малко от тях към 

публичния сектор. 

 

3.Образование: 

 В община Девин  функционират 8 общински училища, от които 1 СОУ и 7 

основни училища. В тях се обучават 854 ученика в 58 паралелки. 

Професионално образование се извършва в ПГЕ „А.С. Попов”. Продължаващите 

негативни демографски процеси, водят до продължаване на тенденцията за 

сформиране на слети и маломерни паралелки в населените места от общината, 

което оказва влияние върху качеството на образователно-възпитателния процес. 
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В средищното училище /СОУ „Христо Ботев-гр.Девин/ се обучават ученици от 

с.Беден, с.Брезе и с.Михалково.  

 Извозването им се осъществява с 3 училищни автобуса. Възпитанието и 

обучението на децата от 0 до 7 години в община Девин е организирано в 2 

Обединени детски заведения в гр.Девин, 2 Целодневни детски градини в 

с.Грохотно и с.Гьоврен и филиали в гр.Девин, кв. Саята; кв.Настан, с.Лясково и 

с.Триград. В детските заведения през учебната 2015/2016 г. се възпитават и 

обучават 330 деца, които са с 15 деца по-малко от тези в предходната учебна 

година. 

 

4.Култура: 

 Броят на читалищата за община Девин е 12, като през 2015 година почти 

всички групи, състави и кръжоци  са участвали в различни общински, 

регионални, национални и международни фестивали, събори, конкурси. В 

читалищата в общината се извършват всички дейности по съхраняване и 

разпространение на културното ни богатство: библиотечно дело, любителско 

художествено творчество, организиране на кръжоци, беседи, концерти, конкурси 

и др.  

5.Икономика: 

Структура на икономиката: 

 Стопанските субекти, които определят структурата на местната икономика 

в община Девин са разпределени в следните икономически сектори: 

 
 

Икономически 

дейности 
Брой 

предприятия 
Заети 

лица Брой 1 
Наети лица 
Брой 1 

Община Девин 446 2 185 1 845 

    
Селско, горско и рибно 

стопанство  29 109 90 
Преработваща 

промишленост 42 1 100 1 083 
Производство и 

разпределение на 
електрическа и топлинна 
енергия и на газообразни 
горива 9 21 17 

Доставяне на води; 
канализационни услуги, 
управление на отпадъци и 
възстановяване .. .. .. 

Строителство 26 95 76 
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Търговия; ремонт на 
автомобили и мотоциклети 151 368 234 

Транспорт, складиране 
и пощи 32 103 78 

Хотелиерство и 
ресторантьорство 72 226 172 

Създаване и 
разпространение на 
информация и творчески 
продукти; далекосъобщения 6 9 .. 

Операции с недвижими 
имоти  16 18 8 

Професионални 
дейности и научни 
изследвания 18 33 16 

Административни и 
спомагателни дейности 9 21 12 

Образование .. ..  
Хуманно 

здравеопазване и социална 
работа 19 67 51 

Култура, спорт и 
развлечения 7 4 .. 

Други дейности 8 8 .. 
 Данните са изчислени в еквивалент на пълна заетост 

/Данните са получени от Териториално статистическо бюро – гр. Смолян./ 

По данни на Община Девин в сферата на образованието: брой 

предприятия 15; брой заети лица 248; 

 

III. АНАЛИЗ НА КРИМИНИГЕННТА ОБСТАНОВКА 

 Най характерни престъпления ,извършени на територията на Община Девин 

са кражби на лично и обществено имущество, посегателства спрямо МПС, 

престъпления свързани с държане и разпространение на наркотични вещества 

повреждания ,самоуправства, управление на МПС след употреба на алкохол с 

концентрация над 1.2 промила, престъпления свързани с разпространението на 

акцизни стоки и др. 

За периода 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г. на територията на община Девин са 

заявени в РУ – Девин са заявени общо 106 бр. престъпления.  

Най-много престъпления са заявени в общинския център Девин-72 бр., 

с.Михалково-6 бр., с.Осиково-5бр.,с.Лясково -5 бр., с.Беден -4 бр.и по-малко  в 

останалите населени места . 

За периода 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г. на територията на община Девин да 

извършени 83 нарушения на обществения ред,като най много са в гр.Девин-61 бр.,7 

в с.Грохотно,6 в с.Триград,6 в с.Осиково и по- малко в останалите населени места. 

Нарушенията на обществения ред са предимно скарвания и сбивания на обществени 

места. 



 

5 
 

 

IV. МЕСТНИ ПРОБЛЕМИ НА СИГУРНОСТТА И ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД 

 

 1. Посегателствата над публичната и частната собственост и 

инфраструктурата, ограничаване на извършване на посегателства против 

селскостопанската и животновъдната дейност,  както и спазване на правните и 

моралните норми. 

 2. Безопасността на движение на територията на община Девин. 

 3. Насилието сред децата и младежите. 

 4.  Държане и разпространение на наркотични вещества. 

 5. Измами и посегателства над възрастни и самотно живеещи хора в 

малките и отдалечените населени места. 

 

 

V.ДЕЙНОСТИ 

 1. Проучване на общественото мнение чрез анкети относно потребностите 

от сигурност и оценка на ефективността на полицейските органи. 

 2. Изготвяне на предложения и докладни записки до Общински съвет и 

кмета на Община Девин, относно утвърждаване на ресурсно обезпечаване и 

финансиране на проекти насочени към реализиране на дейности за подобряване на 

обществения ред и сигурност. 

 3. Провеждане на обучителни беседи с ученици от цялата община от втори 

до осми клас, с цел запознаването им с опасностите в интернет и изграждането у 

тях на умения за безопасно поведение в глобалната мрежа. 

 4. Извършване на наблюдение на лица потенциално извършители на 

престъпления против собствеността и конкретно селскостопанската продукция. 

Извършване на съвместни проверки с държавните контролни органи, с цел оказване 

на методическа помощ, превенция и документиране на закононарушения в сферата 

на земеделието и селското стопанство. 

 5. Извършване на проверки от РУ – Девин по подобряване охраната на 

стратегически и важни обекти на територията на Община Девин. Публикуване на 

информация в сайта на Община Девин по теми свързани със безопасността на 

туристите и оказване на съдействие от страна на контролните органи. 

 6. Провеждане на активни разяснителни мероприятия с възрастни и 

самотно живеещи граждани в малки и отдалечени населени места, относно 

намаляване на измамите и посегателствата. 

 7. Подобряването безопасността на пътната инфраструктура и оценяване 

влиянието върху безопасността на движението е приоритет при избягване на 

конфликтните точки – кръгови кръстовища, вливания и отливания на пътникoпотокa, 
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изкуствени неравности, подлези, надлези и др. Безопасността на движението на 

територията на Община Девин трябва да се насочи към поетапно актуализиране на 

нейната организация. 

 8. Организиране и провеждане на информационни кампании относно 

здравните и социални вреди от употребата на алкохол и наркотични 

вещества.(Ангажиране на БМЧК за подпомагане на кампанията) 

 

VI. РАБОТНИ КАРТИ 

 Конкретни проблеми се разписват в работни карти. Работните карти са 

неразделна част от плана, като се посочва кой от партньорите какви задължения 

поема и се определят конкретните мероприятия, отговорници, срокове и др. 

 

 

 ЗАБЕЛЕЖКА: Планът е отворен за допълнения и разяснения, вмъкване на 

нови приоритети и цели стига те да са реално постижими и изпълними, чието 

изпълнение би допринесло за осъществяване на посочените по горе цели. 
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