
 
РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ CИГУРНОСТТА НА ОБСЛУЖВАНИЯ 

РАЙОН 
 
Първа стъпка: 
 
Анализирайте оперативната обстановка в обслужвания район. 
Условия на дейност:  

− територия, население, квартали /села/, уязвими места по линия на престъпността и обществения ред;  
− етнически състав на населението, уязвими групи от населението /деца, възрастни, наркомани и др./;  
− фактори, които влияят върху престъпността /осветеност, отдалеченост, съхранение без охрана на материални 

ценности, липса на връзка, отсъствие на собствениците, криминално проявени лица, безработица, 
алкохолизъм, агресивност, виктимилогично поведение и др./. 

Състоянието на престъпността в района:  
− най-често извършвани видове престъпления; 
− мястото и времето, в което се извършват; 
− потърсете причините, които са довели до извършването им; 
− определете кои от тях могат да бъдат отстранени; 
− определете в какво могат да Ви подпомогнат Вашите социални партньори. 

Състоянието на обществения ред: 
− определете най-често срещаните нарушения на обществения ред; 
− определете факторите, които способстват извършването им. 

Резултатите от дейността Ви и възможностите да подобрите полицейската дейност в района:  
− потърсете начини да подобрите организацията на дейността си; 
− определете с какво могат да Ви помогнат другите служби на участъка или районното полицейско управление; 
− потърсете възможности за превантивни мерки; 
− определете мястото на социалните Ви партньори в една евентуална програма за превенция на престъпността в 

района. 
Състоянието на връзките Ви със социалните партньори: 

− анализирайте връзките си с общинския съвет, кмета, кметските наместници, службите на общината; 
− анализирайте връзките си с училищните ръководства; 
− анализирайте връзките си с обществените организации; 
− анализирайте връзките си с гражданите; 
− като изхождате от възможностите и интересите на всеки един от социалните Ви партньори, определете 

въпросите по които можете да си сътрудничите. 
 
Втора стъпка: 
 
Съставете план за подобряване сигурността на района.  
Съдържание на плана: 
 
Част първа - посочете основните резултати от анализа на изброените елементи в посочената последователност. 
Част втора - определете конкретно какво ще направите Вие за подобряване сигурността на района, с конкретни 

мероприятия и  срокове, като изхождате от мероприятията на вече описания обществен договор. 
Част трета - определете целите на партньорството Ви с всеки един от социалните Ви партньори и конкретните му 

задължения за подобряване сигурността на района. 
Част четвърта - посочете очакваните резултати от изпълнението на програмата по всяка част и за всеки един от 

партньорите Ви. 
 
 
 
ДАЙТЕ ГЛАСНОСТ НА ВАШАТА ПРОГРАМА  И ПОТЪРСЕТЕ СЪДЕЙСТВИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПАРТНЬОРИ 

 


