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Протокол от среща на ГСС 

 

Населено място: кв./ с.Брод,  община  Димитровград   Дата: 03.09.2015 год. 

 

Дискутиран проблем/тема: БИТОВА ПРЕСТЪПНОСТ 

 

Описание на проблема: 

 1. В населеното място през месеците май, юни и юли има регистрирани над 8 домови 

кражби, които включват кражба на пари от къщите, телефони, велосипеди и др. 

предмети от домовете. 

2. Наследници на селскостопански земи се оплакват, че някои от техните роднини са си 

присвоили и техния дял от нивите, без да разберат. 

3. Жителите на селото са свидетели на вандалски прояви в парка в центъра на селото -

счупени  пейки, клони от дърветата, замърсяване на алеите 

4. Телефонните измами -  предимно от възрастни хора се искат пари за болен или 

катастрофилал близък, печалба от лотария, събиране на социални помощи 

5. В селото пристигат непознати съмнителни лица, които обикалят с каруци и предлагат 

за продажба или търсят да купят различни вещи, с цел да разгледат двора/дома и да 

набележат какво може да се открадне 

Обсъждане и коментари в групата, идеи и предложения за справяне с проблема:     

1.Иринка Иванова сподели, че често в селото идват роми с каруци и влизат в контакт с 

местните жители с цел оглед на имуществото  

2.Някои от групата споделиха за чести кражби по домовете и , че не знаят кой е 

кварталният полицай и не се предприемат никакви мерки. 

3.  Някои членове от групата споделиха,че не знаят за тел.112 

4.Кирилка Димова разказа за проблем с евентуално присвояване на земеделска земя. 
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5.Христина Драгиева разказа, че при позвъняване на тел.112 не е получила нужното 

съдействие. 

6.За вандалските прояви участниците в групата предложиха да се търси отговорност от 

родителите на проявилите се деца. 

7.Все по-често жителите на селото успяват да разпознаят телефонните измамници.  

Взето общо решение за разрешаване на проблема/ планирани действия:  

1.Провеждане на среща с кварталния полицай, за да разберем как може да ни окаже 

съдействие за решаване на проблема. 

2.Да се потърси съдействието на кмета за поставяне на видеокамери  от двата края на 

селото и в центъра, да се провери колко струват и да се намерят спонсори от селото за 

закупуване на камерите. 

3.Да се покани кмета на следваща среща с групата и да окаже помощ при осъществяване 

на предложенията. 

Ангажирани лица: Славейка Митева да информира полицая за решението на групата, а 

Мариана Тенчева съдействие от кмета на селото. 

Предприети действия: Раздадохме брошури във връзка с темата за информация на 

членовете на групата. 

Постигнти резултати: Жителите на селото получиха информация как могат да се 

предпазят от домови кражби и телефонни измами. След като проведохме среща с 

районния инспектор, той ни даде допълнителни напътствия как да реагираме  в случай, 

че станем жертва на кражба или опит за телефонна измама. 

 

Дата: 03.09.2015 год. 

Изготвил: Мариана Вълева  и Славейка Митева 


