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

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

ГРУПА ЗА ПОДКРЕПА НА ПОЛИЦИЯТА 

 

1. Айгюл Ахмедова, от с. Стражец, на 25г. Завършила е 11 клас в Техникума по стъкло и керамика. 
Разведена. В момента работи като хигиенист в детска градина “Пролет”, с. Стражец. Активно се 
занимава с обществена дейност, подпомага Дневния център за жени в неравностойно положение в 
селото. Познава много добре проблемите на представителите на етническите малцинства и може да бъде 
полезна при подобряване на диалога между тях и местната полиция.  

2. Гюрай Билял, от гр. Разград, на 36г. завършил е висше образование в РУ “Ангел Кънчев”, гр. Русе – 
специалност “Агромениджмънт”. Притежава сертификат от Центъра за социални практики. От 2002 г. до 
момента работи в ОС “Земеделие и гори” – гр. Разград. Активен член на Групата за подкрепа на 
полицията вече втора година. Притежава качества, с които умее да мотивира представителите на 
различните етнически групи да подкрепят дейността на местната полиция. 

3. Красимира Иванова, от гр. Разград, на 42г. Завършила е висше образование в Шуменски университет 
“Епископ Константин Преславски” – “Инженерна педагогика”. Притежава специализация “Ремонт и 
поддръжка на машини в биотехнологичната промишленост”. Работи като продавач-консултант в 
търговски магазин на пазара. Доброволец на Центъра на НПО от 2 години. Втора година е член на 
Групата за подкрепа на полицията. Активно работи за реализиране на дейността по проекта и 
подобряване на ефективността на Групата за подкрепа.  

4. Милена Александрова, от гр. Разград, на 41години. Завършила е висше образование - “Регионално 
развитие” в Югозападен университет “Неофит Рилски”, град Благоевград. Работила е в сферата на 
образованието, журналистиката и рекламата. В момента е безработна. От началото на стартирането на 
процедурата за членове на Групата за подкрепа проявява активен интерес към дейността на Центъра на 
НПО и успешно се представя на всички етапи.   

5. Младен Аспарухов, от гр. Разград, на 38г. Завършил е с висше образование – “Танкови войски-
строеви” в ВНВУ “Васил Левски”, град Велико Търново”. Работил е в системата на Министерството на 
отбраната до 2002 г. Членува в “Съюз на офицерите и сержантите от резерва”. В момента е безработен. 
Като нов член на Групата за подкрепа активно участва в нейната дейност. Притежава капацитет и 
умения за комуникация с хората. Ще допринесе за подобряване на диалога между гражданите и 
местната полиция в процеса на реализиране на дейността на Групата за подкрепа на полицията.  

6. Д-р Никола Ашкар, от гр. Разград, на 45г. Завършил е висше образование в Медицински университет 
в град София. Работи като управител на Медицински център “Здраве” със специалност уролог. 
Уважавана  личност в Разград, притежава качества, с които ще допринесе за подобряване на 
ефективността на Групата за подкрепа на полицията.  

7. Огнян Станчев, от гр. Разград, на  27г. Завършил е висше образование в СА “Д.А.Ценов”, гр. Свищов – 
“Прогнозиране и планиране”. Работил е 4 години в сферата на образованието. Притежава 
квалификации: “Връзки с обществеността” и ”Методика на ромския език”. В момента работи като старши 
експерт по етнически и демографски въпроси в Областна администрация. Добре познава проблемите на 
различните етнически общности в област Разград. Успешно и работи с неправителствения сектор за 
подобряване на диалога между техните представители с публичните институции и местната полиция.  

8. Пламен Петров, от град Разград, на 37г. Завършил е висше образование – “Право” в РУ “Ангел 
Кънчев”, град Русе. Член е на Адвокатската колегия в град Разград. В момента работи като адвокат на 
частна практика. Консултант е на Центъра на НПО в Разград. Познава добре дейността на организацията 
и като юрист ще бъде полезен за развитието на Групата за подкрепа и нейния ефективен диалог с 
местната полиция.  

9. Садък Алчев, от гр. Завет, на 44г. Завършил е Висше образование във ВТУ “Св.Св. Кирил и Методий”, 
гр. Велико Търново – спец. “История”. Работил е в сферата на образованието и местното 
самоуправление. Член е на Управителния съвет на БСЧИГП-Клуб Разград. В момента е Главен секретар 
на Областна администрация. Подпомага съвместната дейност на организацията с местната полиция още 
от началото на 2002г. и съдейства за популяризиране на положителните резултати в общините в област 
Разград. Активен член е на Групата за подкрепа повече от 2 години и със сериозен принос за 
ефективното развитие на нейната дейност.  

10. Снежанка Николова, от гр. Разград, на 36г. Завършила е висше образование във ВПИ “Епископ 
Константин Преславски”, град Шумен – “Начална педагогика”. Работила е като журналист в Кабелна 
телевизия “Евроком”. Притежава 13 години педагогически опит с деца билингви. В момента е 
артмениджър на фирма “Латона” – град Разград. Член на Центъра на НПО в Разград и активно работи 
развитието на неговия организационен капацитет. Работи с млади хора и като член на Групата за 
подкрепа на полицията ще допринесе за повишаване на тяхното доверие в институцията.  

11. Афизе Тейлър, от гр. Разград, на 50г. със средно образование. Духовен лидер на Българска Божия 
Църква, Евангелистко общество”. Член е на Управителния съвет на Центъра на НПО от началото на 2004 
г. съпредседател е на Ромския културен център в гр. Разград. Познава добре представителите на 
различните етнически малцинства. Активно ще съдейства за повишаване на тяхното доверие към 
местната полиция. 

12. Вергиния Мичева, от гр. Разград,на 33г. завършила е висше образование в СУ “Климент Охридски”, гр. 
София – “Право”. Председател е на Асоциацията на младежките организации в Разград и заместник-
председател на Сдружение “Младежки Форум 2001”. Член е на Комисията по обществен ред и сигурност 
в община Разград. От 1998г. работи като съдия в Районен съд. Като Председател на АМО обединява 



всички младежки организации в Разград и ще допринесе за повишаване на доверието на младите хора в 
местната полиция и тяхната мотивация доброволно да подпомагат нейната дейност. 

13. Георги Георгиев, от гр. Разград, на 37 г. Завършил е висше образование в Стара Загора – специалност 
“Зоо-инженерство”. Завършил е културизъм в Национална спортна академия – гр. София и от 
дванадесет години е треньор в гр. Разград.  Ползва се с авторитет, известна и уважавана личност е сред 
спортните среди на Разград. Общински съветник е и активно ще работи при формиране на местни 
политики за опазване на сигурността на гражданите на Разград.  

   

 


