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І. Временната комисия по обществен ред и сигурност (КОРС) към Общински 
съвет Разград е обществен орган, учреден по силата на Обществен договор, 
страни по който са Общинския съвет,  Районното полицейско управление и 
Община Разград. КОРС обединява усилията на местната администрация, 
местния законодателен орган, полицейските структури, действащи на 
територията на общината, специализирани местни служби, представляващи 
централни ведомства, местните медии, неправителствени организации и 
уважавани общественици. КОРС е основен изпълнител на настоящия план.  

 

ІІ. Заложените по-долу в плана дейности се базират на Анализ на 
Криминогенната обстановка на територията на община Разград /Приложение 1/, 
както и на текущ анализ на динамиката на обществената потребност от 
сигурност у гражданите, живеещи на територията на общината.  

 Направените анализи сочат, че усещането за сигурност у живущите в селата на 
територията на община Разград е по високо в сравнение с жителите на 
територията на града. Специфично е положението в така наречената крайградска 
или вилна зона, която е неразделна част от територията на общината. С цел 
повишаване сигурността на собствениците на вилни имоти, както и на 
постоянно живущите там е ангажирана и  Жандармерията. Служителите на 
Жандармерията работят  в пряко взаимодействие със служителите на РПУ по 
силата на Заповед на Министъра на МВР. Това е допълнителна временна мярка, 
която дава сериозен резултат по отношение на гарантиране на обществения ред 
в тази зона.  

 

ІІІ. Въз основа на направените анализи на обстановката и на общественото 
мнение бяха идентифицирани: 

А) Един сериозен социален дефицит -  недостатъчно усещане за сигурност у 
гражданите и  

Б) Един свързан с него институционален дефицит -   недостатъчен ресурс на 
РПУ Разград самостоятелно да гарантира необходимото ниво на обществен 
ред.  
 

ІV. Обществения ред не може да бъде гарантирана само посредством усилията 
на един орган. Това налага обединяване на усилията и компетенциите на 
страните по Обществения договорна за въвличане на останалите институции, 
гражданския сектор и медиите, в усилията на КОРС за гарантиране сигурността 
на гражданите, живеещи на територията на общината.  
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Основната цел на плана е мобилизиране на максимално широк обществен 
ресурс за  опазване на обществения ред и сигурността на населението и гостите 
на община Разград.  

 

V. В изпълнение на формулираната по горе цел, настоящият план предвижда  
изпълнението на следните групи дейности:  

• Оптимизиране усилията на РПУ за по-пълно гарантиране опазването на 
обществения ред. Взаимодействие с други органи в системата на МВР, 
охранителни фирми и граждани. 

• Създаване на предпоставки за повишаване на сигурността на рискови зони, 
обществени места и райони, не обхванати от патрулната функция на 
полицията. 

• Оптимизиране на борбата с престъпността и съпричастност с проблемите на 
потърпевшите.  

• Партньорство между КОРС и местни органи и организации за гражданско  
възпитание на населението.  

• Сътрудничество с общински и частни фирми и граждански организации,  
функциониращи на територията на община Разград.  

• Защита на семейните ценности. Превенция на асоциалните прояви на 
подрастващите. 

Всяка от изброените по-горе групи дейности се конкретизира в работни карти. 
Броят на работните карти и заложените в тях конкретни стъпки, срокове и 
изпълнители е неограничен. Всяка карта предвижда конкретни дейности, 
насочени към разрешаване на специфичния проблем, идентифициран от 
Комисията.  

 

VІ. Отчитане:  

Цикълът на отчитане на постигнатите резултати в следствие на изпълнение на 
предвидените в работните карти дейности следва отчетните периоди на 
Общинския съвет.  

Вън от редовните си доклади Комисията може да публикува текуща информация 
относно приключили обществено значими проекти, инициирани от нея или 
такива, по които тя е ключов партньор.   

Част от механизма на отчитане са и публичните изяви на председателя и 
секретаря на Комисията. Комисията излъчва колективно послание, съгласувано с 
всички нейни членове. 

Специфичен начин за отчитане пред обществото е и принципът на публичност 
на заседанията, който дава възможност на всеки заинтересован гражданин да 
присъства и в рамките на дневния ред да взема отношение по обсъжданите 
проблеми. 
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