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

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

 Анкета за текущо наблюдение  
 

През месец януари 2005г. дванадесет членове на Групата за подкрепа на полицията попълниха анкета за 
текущо наблюдение на полицията, съобразена с Критериите за независимо наблюдение на полицията. Анкетата 
е част от дейността на Групата за подкрепа на полицията и ще се попълва всеки месец.  

На първи въпрос “Как оценявате дейността на служителите от РПУ?” мнението на 11 /92.00%/ от 
анкетираните е, че дейността на служителите от РПУ е задоволителна, 1 /8.00%/ анкетиран дава висока оценка 
на дейността на РПУ. По-голяма част от анкетираните дават задоволителна оценка на дейността на местната 
полиция.  Според част от анкетираните служителите на РПУ трябва да имат по-често контакти с гражданите, да 
са по-отзивчиви към техните проблеми. По този начин гражданите ще повишат своето доверие в полицейската 
институция и ще съдействат за увеличаване броя на разкритите престъпления.   

Вторият въпрос “Как формирате впечатленията си за дейността на полицията?” показва откъде 
анкетираните формират впечатления за дейността на полицията. Шест човека са посочили повече от един 
отговор.  

 
А. Като пряк потърпевш от престъпление  3 17.00% 
Б. Свидетел на извършено престъпление 1  5,00% 
В. Свидетел на нарушение на обществения ред 3 17,00% 
Г. От медиите – преса, радио, телевизия, Интернет 8 44,00% 
Д. Участник в превантивни мероприятия или обучения 3 17,00% 
Е. По друг начин/моля пояснете/ -      - 

 
Резултатите сочат, че медиите са най-добрия източник на информация за популяризиране дейността на 

полицията в Разград. Впечатленията на анкетираните са вследствие на личен контакт със служители на 
полицията. Част от тях споделят, че са били свидетели на нарушение на обществения ред, участвали са в 
превантивни мероприятия и обучения. 

Третият въпрос “Съдействали ли сте някога на полицията?” показва активността на анкетираните при 
оказване съдействие на полицията.  

 
А.  Известил съм за нарушение на обществения ред по своя инициатива 4 27,00% 
Б.  Известил съм за опасност от извършване на престъпление по своя инициатива - - 
В.  Известил съм за извършено престъпление по своя инициатива 5 33,00% 
Г.   Съдействал съм по инициатива на служители на полицията 4 27,00% 
Д.  Не съм съдействал, макар да съм бил свидетел на нарушение на обществения ред - - 
Е.  Не съм съдействал по своя инициатива, макар да съм бил свидетел на нарушение на 

обществения ред 
- - 

Ж. Не съм съдействал въпреки поканата на полицията, макар да съм бил свидетел на 
нарушение на обществения ред 

- - 

З.  Не съм съдействал, тъй като не съм бил свидетел на нарушение на обществения ред 
или на извършване на престъпление 

2 13,00% 

И. Не съм съдействал, тъй като не вярвам, че полицията може да се справи с 
престъпността 

- - 

К.  Не си спомням - - 
 
Анкетираните граждани изявяват желание да съдействат на полицията за разкриване на престъпления.и 

повечето от тях са известявали за нарушение на обществения ред и за извършени престъпления. Част от 
анкетираните членове имат познати полицаи, което би помогнало Групата да привлече повече служители на 
РПУ, които да бъдат по-близо до гражданите и до техните проблеми и да им оказват съдействие. 

На четвърти въпрос “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” анкетираните 
споделиха: 

1. “Повече информация за работата на полицията”; “Комуникациите – в контекст извършено деяние 
/престъпление/ - съобщение – предприемане на първото действие от страна на служители на РПУ”; 

2. “Повече да патрулират пеш”; 
3. “По-близо до хората”; 
4. “Повече внимание към обществото”; 
5. “Полицията чрез своите служители трябва да стане по-отворена към проблемите на гражданите, а не да 

отчете същите само като статистика”; 
6. “Отношението към гражданите – в смисъл, че техните заплати излизат от джоба на данъкоплатеца”; 
7. “Да се отвори към гражданина, да са приветливи, вежливи, да не си превишават правата”; 
8. “Включване в състава на полицията уважавани хора с познания и опит”. 
Петият въпрос “Статистически блок” съдържа данни за пол, възраст, образование, социално положение. 

Седем /58,00%/ човека от анкетираните са мъже, жени – 5 /42,00%/; възраст: 33-35 г. - 2 /17,00%/; 36-40г. – 5 
/42,00%/; 41-45 – 4 /33,00%/; 46-50г. – 1 /8,00%/.; образование: основно - 1 /8,00%/, средно – 1 /8,00%/, 
висше – 10 /84,00%/; социално положение: безработен – 1 /8,00%/, работещи – 9 /75.00%/, не отговорили – 2 
/17,00%/. 

 
Проучването предоставя информация за мнението на членовете на Групата за подкрепа за 

дейността на полицията през месец януари 2005г. Положителните отговори са показателни за добро 



човешко отношение на служителите на полицията към гражданите. Представителите на полицията е 
необходимо да проявяват повече търпимост към гражданите и да се стремят да повишат доверието 
им към полицейската институция. Взаимодействието между полицаи и граждани ще допринесе за 
подобряване качеството на работата и създаването ефективен диалог между тях. 
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