До Комисията за обществен ред и
сигурност към Общински съвет -Разград

СТАНОВИЩЕ
Уважаеми колеги,
Предварително планиран ангажимент не ми позволява да участвам лично в заседанието на Комисията на
23 септември 2004г. Моля да приемете и обсъдите моята позиция по предложения дневен ред!
1. Подкрепям по принцип приемането на работните карти. Да продължи обсъждането и подготовката
на картите като важен и основен елемент от Договора за обществен ред и сигурност в Община Разград.
− Препоръките ми са да се систематизира наличната информация в Община Разград от всички
заинтересовани институции, като легитимен източник на информация. Без официална статистическа
информация не е възможно да се правят констатации и анализ.
− Основен недостатък на работните карти е, че констатациите не са експертни и липсва статистическа
информация за Община Разград за всеки един основен проблем в работните карти.
− Не е използван последен актуализиран анализа на криминогенната обстановка на територията на
Община Разград.
2. Подкрепям инициативата на Председателя на Комисията да бъде обсъдено участието на някои
членове, които до момента не са участвали в дейността. Предлагам да се приложи процедурата в член 10 от
Правилника на Комисията за обществен ред и сигурност:
Чл.10. При отсъствие на член на комисията (или негов упълномощен представител) в три поредни или в
общо в пет заседания на КОРС без уважителни причини, председателя (а в негово отсъствие – секретаря ) на
Комисията предлага на:
− членовете на Комисията да обсъдят кандидатурата на нов член;
− заседание на Общинския съвет извършва промени в състава на Комисията
3. По точка 3 предлагам да се обсъди възможността да бъде организирано обучение на Комисията за
обществен ред и сигурност в Разград, като част от проект “Модел Успешна полиция Разград – развитие на
устойчиви партньорства”.
Предлагам през месец октомври 2004г. да се организира двудневно обучение за формулиране на
Стратегия за обществен реди и сигурност и приемане на “План за дейността по линия на обществения ред и
сигурността на територията на Община Разград”.
23 септември 2004г.

С уважение
Георги Милков

