
 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №34/09.06.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

РЕШЕНИЕ   № 487 

 

На основание, чл.21, ал. 2 от ЗМСМА и чл.5, ал.5 от Правилника за организацията и 

дейността на Общински съвет Полски Тръмбеш, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинска администрация, Общински съвет – гр. Полски Тръмбеш реши: 

 Приема Декларация против закриването на Районно управление – гр. Полски 

Тръмбеш и преструктурирането му в Полицейски участък, както следва: 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

 Ние, общинските съветници в Община Полски Тръмбеш призоваваме Министъра на 

вътрешните работи на Р. България да преосмисли изложеното в своя Заповед №8121К-

4457/30.05.2022 г., с която се прави преструктуриране на РУ – гр. Полски Тръмбеш в 

Полицейски участък, обслужващ територията на община Полски Тръмбеш. 

 Община Полски Тръмбеш е с площ 463 кв. км. и население от 13 576 души. Общината 

се състои от 15 населени места, в това число и общинският център. През територията й 

минават два главни пътя : гл. път I-5 Свиленград – Русе, свързващ двете основни митници на 

Р. България,  по който минава международния трафик от Азия за Европа. Той предимно е от 

товарни автомобили и автобуси. Дължината на отсечката, която е на територията на 

общината е от 17 км. Другият главен път е ГП I-3 Русе – София, който е с висок интензитет 

на натовареност с дължина от 17, 6 км., участък от 36, 6 км. от Републикански път III – 407, 

14, 5 км. от Републикански път III – 502 и участък от 26, 8 км. от Републикански път III – 504. 

Гъстотата на пътищата от 1 и 3 клас / 226, 2 км. на 1000 кв. м./ е по-висока от средната за 

областта, която е 160, 2 км на 1000 км. и над два пъти по – висока от средната за страната. 

Има участъци с концентрация на извършване на ПТП. Територията на Община Полски 

Тръмбеш е с подход от всички страни - естествен пътен възел, затова на територията на 

общината се констатира често преминаване на криминален контингент от други области, 

гастролиращи и така вършещи престъпления. Ежедневно се налага регулирането на 

движение по посочените пътни артерии, обработка на ПТП, посещения на ПТП, сигнали за 

извършени престъпления.  

 В резултат на системното и професионално изпълнение на служебните си задължения, 

служителите на РУ- гр. Полски Тръмбеш имат постигнат траен превантивен ефект, спрямо 

извършените престъпления от общ характер за период от предходните осем години. 

Наблюдава се тенденция през последните три години на намаляване ръста на извършените 

престъпления от общ характер. Увеличен е контролът по ЗДвП и санкционирането на 

водачите – нарушители на закона. Това основно се дължи на доброто познаване на 

оперативната обстановка от служителите на РУ – гр. Полски Тръмбеш, адекватната и 

своевременна реакция на оперативната дежурна част, ръководния състав и служителите на 

терен. По-голяма част от служителите са местни и работят от години в РУ, като познават 

спецификата на обслужваната територия. Със средства на Община Полски Тръмбеш е 

изградено видеонаблюдение от 80 камери, които следят  в реално време всички населени 

места. Стойността на създаването и поддръжката на системата от своя страна възлиза 

приблизително на стойност 104 хиляди  лева за периода 2014-2022 г. За видеонаблюдението  



 

 

 

се следи денонощно от оперативната дежурна част и при наличие на инцидент се реагира 

своевременно. Закриването на тази структура ще доведе до невъзможност за бърза реакция, 

както и ще обезсмисли вложените средства в системата за видеонаблюдение. Всички 

изложени факти и специфики относно обслужваната територия налага увеличаване на личния 

състав, а не неговото намаляване, което реално ще се случи с преструктурирането на РУ – гр. 

Полски Тръмбеш в Полицейски участък, дефакто и деюре със заповедта на Министъра на 

МВР, личният състав се намалява наполовина. Структурата на участък ще доведе до забавяне 

в обработката и качеството на административните услуги предлагани на гражданите на 

Община Полски Тръмбеш. Документите, които се издават на гражданите досега, няма да 

могат да се подписват от началника на ПУ.  

Предвид международните пътища преминаващи през територията на РУ –гр. Полски 

Тръмбеш и постоянното санкциониране на водачи, граждани на чужди държави извършващи 

нарушения по ЗДвП се санкционират на момента с наказателно постановление на Началника 

на РУ и заплащат глобата на момента към държавния бюджет. С направената корекция, това 

ще стане невъзможно и нарушителите ще трябва да се съпровождат от полицейските 

служители до областния град отстояващ на 40 км. от Полски Тръмбеш. Считаме, че 

преструктурирането на Районно управление в Полицейски участък и липсата на денонощно 

видеонаблюдение, това ще доведе до увеличаване на посегателствата върху собствеността и 

личността на гражданите на територията на община Полски Тръмбеш. Намаляването на 

кадровия състав ще доведе до неудобство от обработка и документиране на тези 

посегателства и намаляване на превантивния ефект, а оттам и повишаване чувството за 

безнаказаност у нарушителите и престъпния контингент. Към момента на територията на 

община Полски Тръмбеш е създадена отлична организация за противодействие на 

престъпленията и нарушенията на обществения ред. В населените места се чувства 

спокойствие и денонощно полицейско присъствие. Този извод се налага от анализа за 

дейността на РУ пред органите на местната власт. Знаем, че в момента РУ –гр. Полски 

Тръмбеш има кадрова необезпеченост и въпреки това, успява да изпълнява своевременно и 

качествено задълженията си. Това няма да е така, ако Министърът на вътрешните работи не 

промени решението си за преструктуриране на РУ в ПУ. 

Известна е националната статистиката за постоянните набези над възрастни и 

безпомощни хора, живеещи сами в селските си домове и до каква степен е заплашен техният 

живот. Ние, общинските съветници от община Полски Тръмбеш не сме против желанието на 

МВР да оптимизира и модернизира работата на служителите си, но това да не е за сметка на 

тези хора, които се нуждаят от денонощна полицейска закрила. Категорични сме, че 

намеренията на ръководството на МВР няма да се постигнат с наложеното преструктуриране. 

Постигнатите успехи от РУ–гр. Полски Тръмбеш са резултат от усърдната работа на екипа, 

работещ в него и неоправдано би било по този начин усърдието им да бъде неоценено. 

Считаме, че момента налага адекватна и навременна реакция. Като представител на 

българските граждани, каквито са и гражданите на Община Полски Тръмбеш, Министърът на 

вътрешните работи трябва да направи всичко възможно, за да бъде защитен техният интерес. 

Прибързаните решения са неадекватни и несправедливи. С оглед интереса на гражданите от 

Община Полски Тръмбеш, настояваме Министърът на вътрешните работи да преосмисли 

решението си и да измени своята Заповед № 8121К-4457/30.05.2022 г. в частта, с която се 

преструктурира РУ – гр. Полски Тръмбеш в Полицейски участък. 

С настоящата Декларация, общинските съветници в Общински съвет -  гр. Полски 

Тръмбеш, изразяваме тази позиция, като глас на всички граждани на общината и 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ДЕКЛАРИРАМЕ: 

1. Остро възразяваме срещу преструктурирането на РУ – гр. Полски Тръмбеш в 

Полицейски участък; 

2. Изразяваме своята загриженост относно невъзможност за бърза реакция на 

органите на МВР, както и забавяне в обработката и качеството на административните услуги 

предлагани на гражданите на  територията на Общината, след преструктурирането; 

3. Закриването на РУ – гр. Полски Тръмбеш, ще увеличи набезите върху 

собствеността на гражданите и ще застраши техния живот, особено на безпомощното и 

застаряващо население в селата; 

4.     Не приемаме, че община с територия от 463 кв. км. и близо 14 хиляди души 

население ще остане без Районно управление, предвид отдалечеността от областния център; 

5. Професионалното изпълнение на служебните задължения на служителите на 

РУ - Полски Тръмбеш доказва постигнат траен превантивен ефект, спрямо извършените 

престъпления от общ характер; 

6. Потвърждаваме, че съвместната ни работа с РУ – гр. Полски Тръмбеш винаги е 

била на високо ниво, в дух на разбирателство и синхрон; 

7. Отговорността за сигурността на гражданите винаги е била обща, затова при 

несъобразяване с изразената от нас позиция, ще предприемем всички възможни законови 

действия, в името и в защита интересите на гражданите на Община Полски Тръмбеш; 

8. Призоваваме Ви, да прекратите подобни структурни опити, засягащи здравето, 

живота и собствеността на жителите на Община Полски Тръмбеш. 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 16 16 0 0 

 

 

 

 

                        Председател на ОбС: 

                                                                                        /Маринета Йорданова/                                                          

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш



 

 

 

 

 



 

 

 


