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

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

 
КРИТЕРИИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА В РАЗГРАД 

 
Разработването на Системата за наблюдение дейността на полицията в Разград започна през 2003г. от 

членовете на  Групата за подкрепа на полицията като част от проект “Модел Успешна полиция Разград”.  
Първото предложение на Групата за подкрепа бе местната полиция да се наблюдава чрез Стандарти за 

наблюдение на полицията. За първи път те бяха обсъдени съвместно с ръководството на полицията на семинар 
през декември 2004г. След сериозна дискусия на стандартите бе взето за създаване на Експертна група от шест 
члена, която да преработи Стандартите за наблюдение, които да променят обхвата на оценка на работата на 
полицията и да представляват обществен мониторинг за взаимодействието на полицията с обществото.  

След продължителен консултативен процес Стандартите за наблюдение на полицията отново бяха 
предложени за дискусия на среща съвместно с представители на местната полиция. Те заявиха сериозен интерес 
подобна система да бъде разработена, за да служи като граждански коректив на тяхната дейност. Основната цел 
е получаване на обективна обратна връзка (коментар) на цялостната дейност на местната полиция. По 
предложение на ръководството на полицията Групата за подкрепа прие те да бъдат преименувани в критерии и 
да обхващат не само неуспехите (негативните мероприятия), но и успехите особено в областта на превенцията. 
Системата за наблюдение използва различни инструменти за проучване на общественото мнение. Те ще се 
провеждат всеки месец съобразно приетите критерии. В рамките на проучването ще бъде направен анализ на 
факторите, формиращи общественото мнение, както и анализ на мотивацията на гражданите за съдействие или 
за отказ от съдействие на полицията. Оценката ще послужи като методическа основа за формулиране на 
Споразумението за сътрудничество между Групата за подкрепа и ръководството на местната полиция. 
 
№ Качествените промени в дейността на 

полицията 
Качествени и/или количествени измерители 

1. Прозрачност и публичност на дейността на 
РДВР в Разград - без оперативната дейност. 

1) Наличие на интернет страница и ежедневното й 
актуализиране. Основен потребител – млади хора, медии, 
НПО, активни граждани. 
2) Провеждане на  обществени срещи от РПУ всеки 
месец, съгласно писмо от 16.03.2004 на ДНСП – в малките 
населени места. 
3) Степен на присъствие на полицейската проблематика 
в местните медии. 

2. Достъпност до полицейските информационни 
услуги. 

1)   Наличие на общодостъпна информация – указателно 
табло, телефонен указател, указателни табели с име и 
длъжност на вратите на кабинетите, работно време и др. 

3. Информационни материали.  
 

1) Брой/количество. 
2) Качество – ефективност на посланието. 
3) Начин на разпространение – обхват на 
информационното въздействие. 

4. Ефективно взаимодействие на служителите 
на РПУ  с гражданите. 

1) Присъствие на служителите в приемната за граждани 
в рамките на регламентираното работно време. 
2) Стриктно спазване на униформеното облекло. 
3)  Ниво на познаване на особеностите в района на 
действие – ключови обекти, рискови места, постоянен 
контакт с гражданите, бизнеса и институциите. 
4) Честота на обхождане на  ключови/рискови обекти. 

5. Активизиране участието на полицията в 
дейността и изпълнение решенията на КОРС. 
 

1) Брой поети инициативи/степен на изпълнение. 
2) Брой изпълнени решения – степен на изпълнение на 
заложените дейности в съответните карти. 
3) Брой на предоставените писмени материали за 
криминогенната обстановка и други проблеми/ годишни и 
периодични отчети за разглеждане от КОРС 

6. Засилване присъствието на полицията: 
- в определени райони на града (училища, 
болници, банки, градски пазар и други 
обществени сгради); 
- при повишена концентрация на цивилно 
население по определени поводи; 

1) Честота на посещения на патрулиращите полицаи в 
ключови/рискови райони на града. 
2) Недопускане нарушения на обществения ред. 
3) Брой регистрирани нарушения на обществения ред. 
4) Брой разкрити престъпления. 

7. Ефективност на превантивната дейност по 
училищата. 

1) Брой посещения по училищата. 
2) Брой публикации за работата на полицията с младите 
хора. 
3) Интензивност на взаимодействието между Полиция, 
Регионалния Инспектора на МОН и Дирекция 
“Образование” към Община Разград. 

8. Взаимодействие между Полиция и органи на 
местното самоуправление. 

1) Брой работни срещи, протоколи от срещи и 
публикации, отразяващи най-важните решения. 
2) Мнения на двете страни, събрани посредством 
интервюта. 

9. Готовност на полицията за включване на 
НПО и други заинтересовани страни при 

1) Брой доброволно включили се НПО. 
2) Брой участвали доброволци. 



разработването на местна програма за 
превенция на престъпността. 

3) Брой осъществени дейности. 
4) Прозрачност на механизмите за вътрешен контрол и 
наблюдение на изпълнението на дейностите по 
програмата. 
5) Попълване на въпросник от ГПП и разпространяване 
на общо послание до полиция и медии. 

10. Достъпност до процеса на вземане на 
решения за представители на местната власт 
на ниво РДВР. 

1) Честота на участия (покани за участие) на Общински 
съветници, Кмет, Заместник-кмет и други отговорни 
служители. 

11. Ефективно партньорство между РДВР 
Разград, медии и НПО. 

1) Интензивност на информационния обмен. 
2) Брой неформални срещи. 
3) Съвместно участие в образователни и информационни 
проекти. 

12. Промяна на общественото мнение по 
отношение на дейността на полицията на 
територията на община Разград. 

1) Анкета на уеб-страницата на проекта. 
2) Сондажни изследвания на общественото мнение. 
3) Фокус-групи. 

13. Промяна на нагласите на полицейските 
служители по отношение на определени 
уязвими групи - жертви на насилие, 
освободени от местата за излежаване на 
наказания; малцинствени групи и общности, 
хора с увреждания, деца в риск. 

1)   Брой конкретни случаи. 

14. Мобилизиране на усилията на полицията за 
преодоляване на нежеланието у гражданите 
да й съдействат. 

1) Брой конкретни покани до граждани с цел да бъдат 
окуражени да оказват съдействие на оперативната 
дейност на полицията. 
2) Брой осъществени информационни срещи. 
3) Брой съвместни инициативи с НПО. 

15. Степен на участие на младите хора 
(учащите) в програмите по превенция. 

1) Брой организирани дейности съвместно с младежи. 
2) Брой мероприятия на клуб “Млад откривател”. 

16. Нагласи за участие в корупционни практики. 1) Брой постъпили сигнали от граждани. 
2) Брой вътрешно-административни производства. 

 

 


