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Проект “Модел Успешна полиция Разград – развитие на устойчиви партньорства” е 

съвместна инициатива на Центъра на НПО, РДВР Разград и Общински съвет 
Разград 

 
Проект “Модел Успешна полиция Разград – развитие на устойчиви партньорства” е 
продължение на успешно реализираните проекти: “Увеличаване на обществената подкрепа 
за полицията в Разград”, “Заедно решаваме” и “Модел Успешна полиция Разград” (2000г. - 
2004г.), съвместно с РДВР Разград. 
 
 
Клуб “Млад откривател”  
 
Участници: 100 ученика от основни и средни училища и гимназии в гр. Разград: ОУ 
“Никола Икономов”,  ОУ “Иван Тургенев”, ГПЧЕ “Екзарх Йосиф”, ПМГ “Академик 
Никола Обрешков”, ПГХТБ “Мария Кюри”, ПТГ “Шандор Петьофи”, млади хора, 
членове на младежки организации в гр. Разград на възраст от 12 до 18 г. Повече от 
половината от членовете на Клуба са представители на етническите малцинства.  
 
Цел: В Клуб “Млад откривател” участват млади хора, които проявяват интерес към 
дейността на полицията и желаят да работят в системата на МВР. Изискване на 
членовете на клуба е да имат минимален успех 4.50. Те ще се срещат всеки месец, 
ще организират срещи с ръководството на местната полиция и редови полицейски 
служители, ще посещават приемните  на районните инспектори и ще разговарят с тях 
по важни въпроси.  
 
Методи: Срещи, беседи, разговори, дискусии.  
 
Резултати: Повишен е интереса на повече от 100 млади хора към дейността на 
местната полиция. Те се запознават с трудната и отговорна професия на полицая, 
притежават полезна информация, създадени са трайни контакти с представители на 
полицията, мотивирани са да подпомагат доброволно нейната дейност чрез 
гражданско участие. Съдействат при реализиране на превенцията срещу 
престъпността сред младите хора - наркомании, проституция, кражби, детска 
престъпност и други. Установяване на открито, продуктивно и полезно партньорство 
между полиция и младите хора в Разград. 
 

 С подкрепата на Институт “Отворено общество” София и Канадската Агенция за Международно Развитие 
 
 

Сдружение "ЦЕНТЪР НА НПО В РАЗГРАД" е регистрирано в Разградски окръжен съд с решение №37/9 април 1997 г., фирмено дело 37/1997 
г., пререгистрация по ЗЮЛНЦ №37/25 февруари 2002 г. данъчен №1174054483, БУЛСТАТ: Ю 116019267 

Вписано в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност под #20040427010 на 27.04.2004г. 
Организацията е регистрирана като доставчик на социални услуги с Удостоверение 111/06.11.2003г. 

 
България, Разград 7200, ул. “Княз Борис” 72, пк 237, тел: +359 (84) 661694, факс: +359 (84) 660668 

Електронна поща: bafe@ngo-rz.org; www: ngo-police.hit.bg 
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