
До Председателя на Общински съвет 

гр. Шумен 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
от Добрин Чайлев общински съветник в ОбС гр. Шумен 

 

 ОТНОСНО: Вземане на решение за създаване на временен екип от експерти 
които да подготвят създаване и узаконяване на звена като общинска полиция и 
доброволни отряди на територията на община Шумен. 
 
 Дами и господа общински съветници, с настоящата Докладна записка бих искал 
да обърна внимание от необходимостта от създаване на общинска полиция и 
доброволни отряди по населените места в община Шумен! 
 Нека да се има предвид, че в тази Докладна записка не се умаловажава ролята и 
функцията на полицията!  
 След 1989г, както в България като цяло, така и на територията на община Шумен 
се налага една постоянна тенденция към увеличаване, незачитане и грубо погазване на 
моралните норми на поведение, Наредби и закони от страна на недобросъвестни 
граждани! Неспазването и неглижирането им както и невземането на своевременни 
превантивни мерки, сме стигнали до ситуации в които за една забележка отправена от 
гражданин, същия може да бъде не само поруган, но дори и много често се стига до 
физическа саморазправа  водеща понякога дори и до смърт. Самите извършители не се 
установяват или ако има такива, към тях много често няма наложени санкции и те се 
чувстват недосегаеми и безнаказани! Всички ние сме свидетели на ежедневни 
нарушения от различен характер. Изхвърляне на предмети и боклуци от терасите на 
жилищни сгради както и поставяне в контейнерите на строителни отпадъци от 
извършването на строително-ремонтни дейности на живеещите в същите сгради. 
Свидетели сме и на други рискови нарушения като: пресичане на пътното платно както 
от пешеходци, така и от водачи на МПС при подаване на червен сигнал от светофарите, 
пресичане на пътното платно от пешеходци при липса на пътна маркировка тип „зебра“ 
и много други. Има нарушения по улиците на града свързани с изхвърлянето на фасове, 
остатъци от храни и хартийки както от пешеходци, така и от хората пътуващи в дадено 
МПС. Дуги нарушения са свързани с навлизане на МПС в тревни площи които са ясно 
обозначени със забранителни табели и знаци, рушене на обществено имущество и др. 
Достатъчна е кратка разходка из природен парк „Шуменско плато“. Други опасности 
които пряко касаят младото поколение, това са районите около нощните клубове и 
училищата в града. В самите тях е осигурена охрана. Въпросът е какво се случва в 
близост до тях?  
 Самите хора и имуществото им са обект на редовно посегателство. Едва ли има 
къща по селата и не само там, в която ако не живеят постоянно хора, да  не е била 
„посещавана“ от неканени гости! А там където живеят възрастни хора нито те самите, 
нито техните деца в градовете се чустват спокойни! Медиите ежедневно ни показват 
новини как за няколко левчета възрастните хора биват бити, изнасилвани и дори 
убивани в собствените им домове. Така наречената битова престъпност взема 
застрашителни размери. Наред с другите и тя е един от основните бичове за 
обществото. Преди няколко седмици на брифинг, г-жа Бъчварова сподели, че 
разкриваемостта на тези престъпнения в България е около 10%. В Германия тя била 



около 60-65% и министъра на вътрешните работи „мечтае“ разкриваемостта у нас да 
достигне поне 30%.  
 Какво се забелязва? Народът ни е загубил вяра в доброто! Колко усмихнати хора 
срещате по  улиците на града? Хората масово не информират институциите за 
нарушаване на законите, наредбите и реда! Защо ли? Защото са загубили вяра в 
правораздавателната система! Всички казват, „Какъв е смисъла да информираме 
полицията“, „Тя работата е изтървана“!? Служителите в полицията не са достатъчни да 
достигнат до всеки нарушител на реда и закона! Затова е крайно наложително да се 
вземат допълнителни мерки изразяващи се в създаване на звена към община Шумен 
като общинска полиция и доброволни отряди по селата! Самите служители в тези звена 
няма да бъдат полицаи на които общината да плаща, каквато е била практиката в някои 
други общини на страната. Следват няколко въпроса за това какви ще са функциите, 
организацията на работа и финансирането на тези звена? Оправомощени и овластени 
служителите в общинската полиция и доброволните отряди ще бъдат в допълнение и в 
помощ на полицията. Техните действия до голяма степен ще бъдат синхронизирани! В 
много от случаите те ще налагат глоби на нарушителите, а в други, задържайки ги ще 
бъдат предавани на полицаите за последващи действия! Работното място на 
служителите в тези звена няма да е в канцеларии, зад бюра и седейки на столове! 
Финансирането им може да бъде от два източника. Основният приход ще бъде от 
налагането на глоби. Всички знаем, че когато на българина му се „бръкне“ в джоба, чак 
тогава започва да мисли за спазване на определени норми и закони. Наложената глоба 
на съответното лице може да се плати веднага на мястото на извършване на 
нарушението или като му бъде прикрепена към някое данъчно задължение. 
Нарушенията са толкова много, повсеместни, че един служител в града може да наложи 
десетки глоби на ден на обща стойност за стотици левове, а ако се поразходи из 
Природен парк „Шуменско плато“ през почивните дни, глобите биха достигнали 
хиляди лева! Подкупването на тези длъжностни лица ще е невъзможно ако размера на 
трудовото му възнаграждение се сформира до голяма степен от наложената глоба на 
нарушителя. Ето защо тяхното работно място ще е на улицата! Самите те ще „търсят“, 
ще се  „мотивират“, на  нарушителите да им съставят глоби като по този начин ще 
генерират и огромни ползи за обществото, а именно допълнително спокойствие, ред и 
сигурност! Вторият финансов приход на тези две звена може да се сформира и от 
постъпления от живущите в населените места! На драго сърце жителите по селата биха 
отделяли примерно по един-два лева на месец като знаят, че има отряди които обикалят 
техните села. Посегателствата върху хора и имущество значително ще намалеят. 
Идеята е тези две звена да се самоиздържат финансово и тяхната издръжка да не се 
отразява на бюджета на общината. Финансовите рамки, броя на служителите, както и 
организацията на работа не са обект на обсъждане в тази Докладна записка! Ние като 
общински съветници сме длъжни да направим всичко възможно за възвръщане не само 
на доверието към институциите, но и да покажем на жителите на общината, че 
нарушителите ще бъдат наказвани независимо от вида на нарушението, независимо от 
социалния им статус и, че във всеки един момент в който нарушат норми и закони ще 
бъдат най-малкото глобени! Ако отправите забележка към нарушител, ще получите 
някои от следните отговори: „Ами, аз бързам“  или „Ами, то няма коли и за това 
пресякох на червено“, „ Ами, те и други го правят, за това си хвърлих боклука или 
хартията от закуската“ , или „Ами, то няма наблизо кошче“ . Друг отговор който ще 
получите при отправена забележка и който е свързан по-скоро с липсата на възпитание 
от нарушителя е „Гледай си работата“, “ Ти мен познаваш ли ме“, „ Ти знаеш ли на 
кой съм човек“ или някое нецензурно обръщение. Ако се позволи на нарушителите да 
се измъкват с извинения от този род, да обжалват всяка наложена глоба, то 



предварително сме се предали и показали на съгражданите си, че сме неспособни да 
осигурим реда, чистотата и тяхното спокойствието. Предвид гореизложеното, 
настоявам общинския съвет да вземе следното решение! 

РЕШЕНИЕ: 
 Да възложи на кмета на община Шумен да създате временен екип от 
експерти: юристи, финансисти и служители на полицията, които да подготвят 
създадаване и узаконяване на звена като общинска полиция и доброволни отряди 
на територията на община Шумен, както и да намерят удачна финансова формула 
за успешно изпълнение на функционалните им задължения! 

 

07. 03. 2016                                                                                           С Уважение: 
........................ 

гр. Шумен                                                                                                              /Добрин 
Чайлев/ 
 


