
 
ТЕКУЩО НАБЛЮДЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ПОЛИЦИЯТА В РАЗГРАД 

януари – юни 2005г. 
 
От месец януари до юни 2005г. Центърът на НПО в град Разград организира проучване на общественото 

мнение за дейността на полицията по проект “Модел успешна полиция Разград – развитие на устойчиви 
партньорства”.  

Въпросите в анкетата са групирани в пет раздела: “Как оценявате дейността на служителите от РПУ?”; “Как 
формирате впечатленията си за дейността на полицията?”, “Съдействали ли сте някога на полицията?”, 
“Опишете накратко какво според вас би трябвало да се промени в работата на полицията в Разград, за да се 
повиши общественото доверие в нейните служители?” и Статистически блок – включва: пол, възраст, 
образование, социално положение.  

Анкетирани са общо 170 граждани от гр. Разград, от които 83 жени, мъже – 87. Използван бе метода на 
случайния подбор. Анкетьори бяха членовете на Групата за подкрепа на полицията и екипа на проекта. Бяха 
обособени “гнезда” в града: ж.к. “Орел”, кв. Добровски, Южен булевард, Водна централа, Център, ж.к. 
“Лудогорие”, Района на пазара и ж.к “Освобождение”. Обработените резултати от анкетните карти и групирани 
по определени признаци се съхраняват в архив. Процентът е изчислен на база брой отговорили граждани на 
всеки въпрос. Проучването предоставя информация за мнението на членовете на Групата за подкрепа, 
участниците в Подготвителното обучение на представители на етническите групи, граждани от Разград за 
дейността на полицията за периода от месец януари до месец юни 2005г. 

Попълването на анкетата за текущо наблюдение на полицията създава трайна нагласа за участие в 
обществена оценка и възможни предпоставки за повишената гражданска активност и отзивчивост. 
Положителните отговори са показателни за добро човешко отношение на служителите на полицията към 
гражданите.  

Гражданите са информирани и проявяват интерес към дейността на полицията, имат доверие към 
полицейската институция. Гражданите свободно споделят своето мнение и отправят препоръки за подобряване 
прозрачността и публичността на дейността на местната полиция. С удоволствие биха участвали в съвместни 
проекти с полицията и в други дейности, чрез които могат доброволно да я подкрепят при опазване на опазване 
на обществения ред и сигурността на гражданите. Гражданите проявяват интерес към дейността на полицията и 
се нуждаят от информация. Полицията да разшири връзките с обществеността и да се подобрят контактите с 
гражданите. Да се осигури по-широк достъп до информация. Полицията в Разград да има интернет страница, от 
която гражданите да получават актуална информация за обществения ред и сигурност. Високо е доверието в 
местните медии като най-предпочитаното средство и основен източник за получаване на информация за 
дейността на полицията в Разград. Телевизия, вестници и радио са основно и най-популярно средство, което 
гражданите използват, за да се информират за дейността на полицията.  

В резултат на месечното независимо наблюдение на дейността на полицията в Разград се постигна 
поддържане на актуализирана база данни (барометър) на общественото мнение. 

На базата на месечното проучване бе изготвен Междинен анализ от първите три и вторите три 
месеца на 2005г. за изследване на публичния образ на полицията в Разград. Създадената междинна 
база данни предоставя възможност за вземане на правилни програмно-мениджърски решения и за 
своевременно коригиране на неефективни практики в работата на полицията. 

 

 
 


