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

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

ПРАВИЛА НА ГРУПАТА ЗА ПОДКРЕПА НА ПОЛИЦИЯТА 
 
1. Групата за подкрепа е легитимен партньор на местната полиция. Тя е представителна за всички 

етнически общности;  
2. Членовете на Групата за подкрепа са легитимирани от Центъра на НПО в Разград и РДВР Разград; 
3. Групата за подкрепа на полицията изпълнява функцията на посредник на полицията и местните 

граждани. Основен принцип в нейната дейност е осъществяване на ефективен диалог на основата на 
равнопоставеност и откритост; 

4. Членове на Групата за подкрепа са неповече  от 15 лица: лидери и уважавани личности от град 
Разград, с различна професионална насоченост; 

5. Членовете на Групата за подкрепа са доброволци и подпомагат полицията без да възпрепятства 
осъществяването на основните й дейности.  

6. Групата за подкрепа се легитимира в публичното пространство чрез изградените ключови партньорства 
с: Детска педагогическа стая, Комисията за борба с противообществените прояви на малолетни и 
непълнолетни, Комисията за обществен ред и сигурност, Общински съвет – Разград и съответните 
Постоянни комисии; Директори на образователни институции, Председатели на Училищни и Църковни 
Настоятелства; 

7. Групата за подкрепа подпомага процеса на подобряване взаимодействието на гражданите с полицията 
като им оказва необходимата помощ; повишава тяхната ангажираността в помощ на социалната 
дейност на полицията; стимулира готовността им да сигнализират на случаи на правонарушения; 
проучва и анализира техните очаквания по отношение на дейността на полицията като институция; 

8. Групата за подкрепа периодично проучва мнението, нагласите и очакванията на гражданите за 
полицията чрез анкети и организиране на публичен дебат по квартали – формата и съдържанието се 
определят от Групата за подкрепа;  

9. Групата може да обсъжда и други проблеми, отнасящи се до работата на полицията с граждани, ако 
това се налага;  

10. Групата за подкрепа се среща най-малко 2 пъти в месеца, а при нужда – може да се свикват 
извънредни срещи, ако работата изисква това. При свикване на извънредни срещи, членовете да бъдат 
информирани поне 2 дни предварително.  

11. По време на срещите Групата обсъжда проблемите в общуването и комуникацията между полицията и 
гражданите,  дава предложения за тяхното преодоляване, подготвя ежемесечно становище за 
криминогенната обстановката в общината; огласява по подходящ начин социалната и особено 
превантивната дейност на полицията; 

12. Групата за подкрепа извършва критичен анализ на информацията, предоставена от полицията или 
отнасяща се до нейната обществена дейност. Формулира общо (групово) послание, което се огласява от 
упълномощен говорител на Групата; 

13. Групата за подкрепа ритмично изисква обратна връзка от полицията в отговор на изготвените 
становища с цел преценка полезността на изложената в него информация; 

14. Групата за подкрепа организира периодични работни срещи на излъчени представители на Групата с 
говорителя на полицията и с различни представители на офицерския състав за неформално събиране 
на информация и информиране на Групата за подкрепа; 

15. Част от Групата за подкрепа на полицията се среща един път в месеца с Ръководството на РДВР и го 
информира за разискваните проблеми и взетите решения; 

16. Съставът на цялата група се среща на всеки три месеца с Ръководството на РДВР, за да се обсъждат 
резултатите от свършената работа, да се идентифицират проблеми в общуването и да се проследи 
ефекта от дейността на групата; 

17. В текущата си дейност Групата може да се среща и с други полицейски служители на различни нива и 
от други населени места; 

18. Представители на Групата могат да присъстват на срещите в приемните, като подпомагат процеса на 
общуване; 

19. Членовете на Групата могат да се срещат с местните власти и да обсъждат проблеми относно полицията 
и гражданите и възможностите за тяхното решаване; 

20. Групата публикува становища, предложения, годишен доклад като официални документи; 
21. Групата поддържа връзки със средствата за масова информация, за да популяризира  резултатите от 

взаимодействието между полицията и етническите групи; 
22. Информация за дейността на Групата се предоставя само от говорителя на всички местни медии. При 

възникнал интерес може да се предоставя на граждани, институции и групи; 
23. Съставът на Групата се обновява с 1/3 всяка година чрез открита публична процедура. 
 
Правилата са изготвени в резултат на консултативен процес през месеците октомври и ноември 2004г. в 

град Разград.  
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